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W???�b???I?�

 tK�«  qC� ÊU�Ë ¨rKF� sJ� r�U� UMLK�Ë ¨…b��_«Ë —UB�_«Ë lL	�«  UM�  qF
 Íc�«  tK�  bL(«  
.W�dA�K� rKF� dO ≠ rK�Ë tOK� t ÒK�« vK� ≠ bL�� U�bO� vK� Âö	�«Ë …öB�«Ë ¨U ÎLOE�

 ‰UB�ô«Ë ÂuKF�«Ë ·—UF*« V	J� W	Ozd�« WKO�u�«Ë ¨W�dF*«Ë rKF�« œUL� qE��Ë …¡«dI�« X�U�  
 q�«uF�« r�√ s� Î…œU� UN�d�Ë Î…—UN� UN�U	��«Ë ¨…¡«dI�« s� sJL��«Ë . WHK��*« WOz«dI�« œ«u*U� d�U�*«

.Ád�√ w� b̂9Ë ¨ ÁœËœd� s =	%Ë ¨ rOKF��« w� U ÎO�U��≈ « ÎdO�Q� d�R� w��«
  w� UN�UI�≈Ë UNM� sJL��« b� v�≈ rN� ‰u�u�«Ë ¨ …¡«dI�« ¡gM�« rOKF�� l�«u�« ÂUL��ô« ÊU� UM� s�Ë

.WOz«b��ô« W�—b*«
 WOLOKF��« WOKLF�« —u�� u� t�√Ë ¨rKF�*« vK� eO�d��«Ë …UO(« w� dL�	*« rKF��« √b�� s� U Î�öD�«Ë  
 »U	��« w� rN� U Î�u� ÊuJ� Ê√ 5u�� ¨wz«b��ô« w�U��« nB�« w� UM�UM� Ë UMzUM�_ »U�J�« «c� ÍbNÔ�

 .tK�« Ê–S� W�u�d*« �U�U&ô«Ë ¨…œuAM*« ·«b�_« U ÎII�� ¨W�uGK�« �«—UN*«
 ÍuGK�« Èu�;« ¡UM� �U!UAM�«Ë �«d�)« .bI� w� �bL��« w��« WOMH�« `�ö*« r�√ s� qF�Ë  
 ULN�ôU�0 UL�u/ V�UM� w��« �U�u{u*« ‰u�Ë …cOLK��«Ë cOLK�K� W�“ö�« �«d�)« vK� t�œU�Ë »U�JK�

.„uK�Ë rO� s� tOK� UF�D�� Ê√ œ«d� U�Ë ¨�U�U&«Ë ‰uO�  s� ULNO� rJ��� U�Ë ¨ULN�U�ö�Ë
 ¨—u�_« ¡UO�Ë√Ë Íu�d��« Ê«bO*« w� WO�K�_« t� X��U!U� o�Ë t
«d≈Ë »U�J�« nO�Q� - bI�Ë  
 q�bF��«Ë d�uD��« w� UMMO�√ VB� p�– q� UMF{u� ¨W�u�d��« Àu���« ZzU�� s� tOK� UMKB%U� p�c�Ë
f�ö�  w��«  �U!UAM�«  s�  UÎ�«u�√  rC�  YO��  Z�UM*«  tOK�  X ]B�  U�  5�«d� .W�U{ù«  Ë√  ·c(«  Ë√
 ¨w�UL�
ô«Ë  ¨w�dF*«Ë  ¨wM!u�«Ë  ¨Íd�_«Ë  ¨w�—b*«Ë  ¨wM�b�«  ‰U�*U�  t�U
U�Ë  qHD�«  WFO�!

.Íu�u��«Ë ¨w�O��«Ë ¨wBBI�«Ë

بسم اهللا الرحمن الرحيم

creo




     Ê√  5�«d� ©  bL��Ë …—U� …d�√  jLM�«  «c� q�9 Ê√  vK� ®  Í—«u	 wF
U��  jLM
  UN{d� r�   
 w wz«dI�« hM�« ÊuJ� Ê√ vK�Ë ¨rNBzUB�Ë WK	d*« Ác� w �«cOLK��«Ë cO�ö��« WFO�� l� V�UM��

.rN�«b�ËË rN�uI� U Î�LK�� wUI��«Ë ÍuGK�« Èu�;« .bI� t�ö� s� r�� Íc�« —u;« u� ”—b�«
 YO	  ¨Ê«bO*«  �UOzd*  W
U���«  rJ�«  fO�Ë  nOJ�«  vK�  eO�d��«  W�UD��ô«  —b�  UM�ËU	  bI�Ë   
 �«—UN*« ¡UD�ù X�u�« l��O� ªo
U��« w tM� U Î�UO� �U�u{u*« œb� qOKI� vK� WO�K�_« XFL��«

..uI��«Ë ÂUL��ô«Ë W�U�d�«Ë V�—b��« s� UNI	 WO
U�J�«Ë WOz«dI�«
∫w�Ë © WF
—_« WGK�« ÊuM ® vK� eO�d��« »U�J�« ZN� w U�bL��« UL�

       Àb?���« ≠ ≤                             ŸUL?��ô« ≠ ±
W
U?�??J�« ≠ ¥                               …¡«d???I?�« ≠ ≥

.qC√ WI�dD
 UM� �œb Ô	 w��«Ë U ÎI
U� WK�«b�*« UN«b�√ oI% WI�dD
 UN�'UF�Ë
 �«—UN*« vK� eO�d��« UM�ËU	 bI .WOD/ WO�¬ X�O�Ë WOK�«u� WO�«b
≈ WOKL� WGK�« rOKF� WOKL� Ê_Ë   

.kH(«Ë d�c��« �«—UN� vK� —UB��ô« Âb� l� ¨¡gM�« bM� Í—UJ�
ô« dOJH��« WOLM�Ë WHK�!*« WOKIF�«
 œd�� fO�Ë dOJH��« vK� …cOLK��«Ë cOLK��« …—b� tO —U���� wKI� ◊UA� UN�≈ –≈ ¨W
U�J�« UM'U� p�c�Ë
 ¨UN�«c
 WKI��� X�O�Ë ¨W
U�JK� WF
U� �«—UN� UN�√ vK� j)«Ë ¡ö�ù« �«—UN� p�c�Ë ¨WO�¬ �«—UN�

.�U�U� ô qzU�Ë wN

¨¨¨ ÁU{d�Ë t��� U* lOL'« tK�« o?Ë               



∫ W¾ON²�«
 ‚dG���Ë .UN��bI� w� UN�«b�√ �œb	Ë ¨wz«b�
ô« ‰Ë_« nB�« w� tLKF� o� U� WF�«d0 »U�J�« √b��

 .w«—b�« ÂUF�« W�«b
 s� Îö�U� ÎU�u�√ W�ON��«
∫ WŁœU;«Ë —uB�«

 …cOLK��«Ë cOLK��« 5
 n�P��« s� Ÿu� œU��ù ª…œbF�*« W�dO�F��« Âud�«Ë —uB�« …d�J
 »U�J�« «c� h���
 ¨…bzUH�« oI���� ¨‚u�Ë WF�0 WF�UD*« W—U2 v�≈ tF�b� U2 ¨—uB�U
 WM�e*« V�J�« 5
Ë …dJ�*« s��« Ác� w�

.©dB��«Ë lL��« ÚwÓ�U	 ® Â«b��U
 ”u�;« o�d� s� rKF��Ë
 s� 5�—UN*«  5
Ë —uB�« 5
 UMD
— p�c�Ë ¨WK	d*«  Ác� w� ÊU�OU√ ÊU�—UN� Àb���«Ë ŸUL�ô« ≠
 Î«“eF�  Îö�b� bF� ÎUC�√ …—uB�« Ê≈ YO	 ¨W�œU;« W	u� o�d� s� qBH�« w� —Ëb� Íc�« wNHA�« —«u(« ‰ö�
  Èd�_« qzUu�« v�≈ W�U{ùU
 ¨ozU� »uKQ
 ULN—b� bONL��« vK� WLKF*«Ë rKF*« 5F� ”—b�« Ÿu{u*

 .......qLF�« �U�uL��Ë ¨�U�UD��«Ë ¨Âö�_«Ë ¨jz«dA�«Ë ¨hBI�U� WHK��*«
U� …œU�≈ vK� ÊUF�A�Ë ¨¡UG�ù« s�	 vK� …cOLK��«Ë cOLK��« »—b�� Ê√ bF
 ô≈ r�� ô …dL�*« W�œU;U� ≠
‰ö� s� Ÿu{u*«  ‰u	 ULNOK�  ÕdD�  WK�√  s� Ú5�O�� wNHA�«  dO�F��«  o�d� s� ?  PD�√  u�Ë  ?  t�UFL��

. …¡«dI�« W	uK� wNH�Ë wFL q�b� ô≈ w� U� W�œU;« Ê≈  YO	 ¨…—uB�«
 ∫ wz«dI�« hM�«

 .U ÎÒONH�Ë U ÎÒOFL �«d�)« —Ëd� bF
 t�ËUM� r�� Ê√ wFO�D�« s� Íc�« wNHA�« q�b*« «cN� « ÎbO�& b̂ ÓFÔ� u�Ë
 s�“ UN� hB�� Ê√ V�� «c� ªoDM�«Ë ·dF��«Ë …¡«dI�« �«—UN� qIB� fOz— qJA
 WN�u� WOz«dI�« …œU*«Ë

 .hB(« s� Ì·U�
∫ �UÞUAM�«Ë »UFO²Ýô«Ë rNH�«

 rNH�« …—UN� WOLM� v�≈ qI�M� ¨…b�b'« �ULKJ�« ‰u�b� t
U���«Ë ¨…¡«dIK� rKF�*« ÊUI�≈ v�≈ s�LD� Ê√ bF

 WOLOKF��«  �«d�)«Ë  ¨�«—UN*«Ë  ¨�«u�_U�  ∫Èd�_«  �U�UAM�«  v�≈  qI�M�  r�  ¨…œbF��  qzUu
  »UFO�ô«Ë

.WK	d*« Ác� UN�KD�� w��« �«—UN*« VK"√ WODG� vK� ’d(« l� ¨…œbF�*« W�uGK�« VO�«d��«Ë ¨WHK��*«

»U?²?J�« Z?N?½
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 w� ŸuM��« Ê√ UL� .W�uGK�« …œU�ù« v�≈ ‰u�uK� …—Ëd{ U
—U���U �U��—b��« w� W{UH��ô« U�bLF�Ë  
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∫ ¡ö??�ù«
 U�œb�Ë WOz«dI�« �«—UN*« l� U Î�“ö��Ë « ÎdL��� ÁUMKF�Ë ¨Í—U���ôU� ¨—uEM*« ¡ö�û� U ÎL�� UMBB� 

 .tO� �«—UN*« Ÿu�
 ∫ WO�U{ù« W×HB�«

 ¨WU�J�« vK� �«cOLK��«Ë cO�ö��« V�—b�� W�d� WLKF*«Ë rKFLK� `O�� ¨WO�U{≈ W�HB ‰U�� q� UML��
 s� ULNM� ÎÒö� s =J1 U ÒL?� …b�b� �«d� …cOLK��«Ë cOLK��« t��J� ¡U�N�« ·Ëd� s� ÎU�d� Íu% WO�U{≈ W�H� q�Ë

.W�O�� WI�dD ·d(« WU�� Áœ =uF�Ë Áb� l�uD�
∫ .uI²�«Ë WFł«d*«

l� ¨…b�b� �«—UN�  W�U{S  ªjd�«Ë  ‰uLA�«  vK� UNO�  UM�d� �U��—b�Ë  WO1uI�  WK��Q  5�b�Ë q� UML��
 .’uBM�«  w� Y���« o�d� s� WK��_« iF s� WU�ù«Ë ¨WOz«dI�« �«—U�FK� W��UB�« …¡«dI�« vK� UNO� V�—b��«

 ∫ bOýU½_«
 U0 �U�u{u*« Ác
 ·«b
√ UNO� “eF� Ë ¨W�uM�*« …¡«dI�«Ë W�œU;« �ôU�0 bO�U�_« �U�u{u� j��d�
 bOAM�« UOIK� Ê√ vK� UL
b�U�� ÌqN?� ÍdF� »uK�Q ¨UL
u/ —uD�Ë …cOLK��«Ë cOLK��« �U�U� l� V�UM��

.`O�� oD�Ë `{«Ë �uBË ¨n�u� ÊËœ ‰U�d��U ÁUEH��Ë   
    5LKF*« o�u� Ê√Ë ¨�UM�(« Ê«eO*  ÎöI� Ô� ¨.dJ�« tN�u� ÎUB�U� qLF�« «c
 ÊuJ� Ê√ tK�« ‰Q�M� bFË
 ¨œuAM*« ·bN�« t «uII��Ë ¨»uKD*« bN'« »U�J�« «c
 «uDF� Ê√Ë ¨t�Ë dO� vK� rN�LN0 ÂUOIK� �ULKF*«Ë
 ô≈ qLF�« «c
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  å©π® hB(« œbŽò w½U¦�« wÝ«—b�« qBH�« lOÐUÝ√ vKŽ —d??I*« l¹“uðË ”d??NH�«

W×HB�« Ÿu?????????{u?????????L?�« Ÿu³Ý_«
األول

”—b??????????????�«
الـدرس الحـادي والـعشـرون
الـدرس الثـانـي والـعشـرون

الـدرس الثـالـث والـعشـرون

الـدرس الـرابـع والـعشـرون
الـدرس الـخامـس والـعشـرون
الـدرس الـسادس والـعشـرون

الـدرس الـسابع والـعشـرون

الـدرس الثـامـن والـعشـرون

الـدرس الـتـاسع والـعشـرون

الـدرس الـثـالثــون
الـدرس الـحـادي والثـالثـون
الـدرس الثـانـي والثـالثـون
الـدرس الثـالـث والثـالثـون
الـدرس الـرابـع والثـالثـون

الـدرس الخـامـس والثـالثـون

الـدرس السـادس والثـالثـون
الـدرس الـسابـع والثـالثـون
الـدرس الثـامـن والثـالثـون

الـدرس الـتـاسع والثـالثـون
الــدرس األربـعـــون

مـحـبـة النـاس «حـديـث»
هـدايــا الـتـفـوق
هـدايــا الـتـفـوق

أمــي وأبــي
أمــي وأبــي

مـولـوٌد جـديــد
أسـرتـي «نـشيـد»

مـاجـد فـي المـزرعـة
مـاجـد فـي المـزرعـة
فـي ســوق الـقـريـة
فـي ســوق الـقـريـة
جـــدي والـمطـر
جـــدي والـمطـر
الـفـالح «نـشـيد»
تـقـويم عـــام (١)
هـّيـا إلـى الصالة

شهـور السنـة الهجـريـة
الـصـالة «نشـيـد»

عنـد طبيـب األسـنـان
هـل عـرفت مـن أنــا؟
هـل عـرفت مـن أنــا؟

احــذر تسـلـم
احــذر تسـلـم

أسنـاني «نـشيـد»
الـبـراعم األربـع

الـفيـل المـغــرور

من كل شيء نتعلم
النـجـاح «نـشيـد»
تـقــويم عــام (٢)
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١٦٧
١٨١

١٩٤
٢٠٤
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الثاني

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

اخلامس عشر

الرابع عشر

الثالث عشر

الثاني عشر

احلادي عشر
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(١) صحيح اجلامع برقم (٧٥٨٣).

ـُه - َعـِن  ْن ـُه َعـ لَّ ـ ـٍك ـ َرِضـَي ال ـاِل ـِن َم ـِس ْب ـَزَة َأَن ْم ـي َحـ َعْن َأِب

ـُن َأَحـُدُكْم َحتَّى  ـْؤِم ـاَل :  «َال ُي ـم - َق ـيِّ - َصلَّى اُهللا عليه َوسّل ب النَّ

ـِه» (١). ِس ـ ْف ـ َن ـ ـبُّ ِل ِح ـ ـا ُي يِه َم ـبَّ َألِخـ ُيِح

ـَا أُِحـــبُّ ُزَمــــــَالِئـي َكِثــيـــــًرا،  َأن

ـَجــــاَح، َوأََتـَمنَّى َلُهـُم اْلـَخــْيـَر َوالنَّ

ـُه ِلَنْفـِسي. ـاِس َمـا ُأِحـبُّ َوُأِحبُّ للنَّ

اِدي َواْلِعْشُروَن: ْرُس اْحلَ ???”Uالدَّ ]M?�« ÔW?? ]³? Ó×? Ó�

creo
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ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔWÓ?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«

وَرِة؟ أوًِّال:    - َماَذا ُنَشاِهُد في الصُّ
وَرِة؟          - َكْم تلِميذًا ِفي الصُّ

ُم َمْسُرور؟ َوِملَاَذا؟          - َهِل اْلـُمـَعـلِّ
ِل؟ راسيِّ اَألوَّ َق ِفي اْلَفْصِل الدِّ          - َمْن ِمْنُكْم َتَفوَّ

ُم اْلـجَواِئُز ِفي اْلـَمـْدَرَسِة؟ ـَِمْن ُتَقدَّ ثانِيًا:   - ل
َق؟          -  ِلـَماَذا ُنريُد َأْن َنَتَفوَّ

         - ......................................................................................................................................... ؟
         - ......................................................................................................................................... ؟

ُ ُ
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        للمعلم واملعلمة فقط:  يقرآن الفقرة.                      يعيدان قراءة الفقرة.
 يوظفان صورة النص للتدريب على احملادثة بعد القراءة كمفهوم عام.             

 يشرحان املفردات في الفقرة مستعينني بقاموسي الصغير.                  يناقشان املفاهيم الواردة في الفقرة.
 ينتقالن إلى الفقرات األخرى بالطريقة نفسها، ولهما حرية اختيار الطرق املناسبة للتالميذ والتلميذات.

اِني َوالِعْشُروَن: ْرُس الثَّ ???‚ûالدَّ ÓH? ]²?�« U??? Ó¹« Ób? Ó¼

َقضِت اُألْسَرُة إَجاَزًة َسِعيَدًة.
َهـاِب إلَى اْلـَمْدَرَسِة. َســاَرُة َتْسَتِعدُّ ِللذَّ
َهاِب إلَى اْلـَمْدَرَسِة. د َيْسَتِعدُّ للذَّ ُمَحمَّ

ُم ِبُطالِبِه َوَقاَل: َب اْلـُمَعلِّ فِّ َرحَّ ِفي الصَّ
ِاْنَتَهْت ُعْطَلُة ِنْصِف اْلَعاِم، َوَرَجْعَنا إلَى اْلـَمْدَرَسِة.

ُ ُ
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َق ِمْنُكم؟ ُم  : َواآلَن َمْن َتَفوَّ َسَأَل اْلـُمَعلِّ

ْقُت، َوَأَخْذُت َهِديًَّة ِمَن اْلـَمْدَرَسِة. t : َأَنا َتَفوَّ ]K�« َقاَل َعْبُد

ْقُت، َوَأَخْذُت َهِديًَّة. د : َأَنا َتَفوَّ َوَقاَل ُمَحمَّ

tِ؟ ÒÓK�« ُم  : َما َهِديَُّتَك َيا َعْبَد َقاَل اْلْـُمَعلِّ

َوِر  : َهِديَِّتي ُمْصَحف َشِريف، َحِفْظُت ِمْنُه َبْعَض السُّ t ÒÓK�« َقاَل َعْبُد

َأْتُلوَها ِفي َصالِتي.

ُ ُ

ُ ُُ ُ
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ُد. ُم: َوَأْنَت َيا ُمَحمَّ َقاَل اْلـُمَعلِّ

ْعِبيِر. د: َهِديَِّتي ِقَصص مـُْمِتَعة، ُتِعيُنِني َعَلى اْلـُمَحاَدَثِة َوالتَّ َقاَل ُمَحمَّ

َحَكى ُكلُّ ِتْلِميٍذ َعْن َهِديَِّتِه.

ِقُكما ، َوَمْسُرور ِبَهَداَياُكما. ُم : َأَنا َمْسرور ِبَتَفوُّ َقاَل اْلـُمَعلِّ

ْوِفيِق. وَدَعا َلُهما ِبالتَّ

ُ ُُ ُُُ

ُ ُ ُ ُ
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          للمعلم واملعلمة فقط :
 * يوضح املعلم واملعلمة للتالميذ والتلميذات معنى القاموس، و ُيْحِضران مناذج من القواميس وميكن تطبيقها عمليًا في بداية احلصة إن وجد.

                  (القاموس هو كتاب يحتوي على كلمات لها أكثر من معنى مرتبًة ترتيًبا معيًنا).
* يقرآن جملة الكتاب - يطلبان من بعضهم قراءة اجلملة.

* يستبدالن كلمة تفوق بكلمة ( فاز ) ويترك للتلميذ والتلميذة فرصة لتأمل اجلملة.
* يضع املعلم واملعلمة كلمة أخرى.

* يسأل املعلم واملعلمة عن اجلملة التي تعطي معنى جملة الكتاب نفسه.
* يطلب املعلم واملعلمة من التلميذ والتلميذة بعد استنتاج املعنى الصحيح ( التحليق بدائرة بلون مغاير حول املعنى املرادف

* ويسيران على هذا النمط في توضيح جميع املفردات في جميع املوضوعات.
ً* يطلب املعلم واملعلمة من التالميذ والتلميذات جمال مشابهة تعطي املعنى نفسه . 

dO? G ]B�« Ów? Ýu? Ô�U Ó�

ِحيِح: ُز َوَأَضُع َداِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َق َتـَفــوَّ

ُمـْمِتَعة

ُتِعيُنِني

معنــاهـا َرَسَبَفاَز بدرجاٍت أكثَر

ُمَسّلَيةمـُِملة

ُلنِيُتَساِعُدِني ُتَعطِّ

ُ ُ

ُ

معنــاهـا

معنــاهـا ُ ُ

ُ
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ُف الصور َوَأْنِطُق  أسماء الهدايا. َأَتَعرَّ

ُف َوَأْنـِطـُق: َأَتـَعــرَّ

Ô» ]—b?????? Óð√Ó
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ِمن َأْيَن َنْشَتـِري اْلَهَداَيـا؟

 

ـٍد؟  َمـا َهـِديَّـُة ُمَحمَّ

ـِه؟ َمـا َهـِديَّـُة عبـِد الَلَّ

ْ

وَرِة، َوُأِجيُب َعِن األْسِئَلِة َشَفِهّيا:  ًَأْنُظُر إلَى الصُّ
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َأَنا َرَجْعُت ِمَن اْلـَمْدَرسِة.        َرَجْعُت - َرَجْعـَنا        

ـَا.           َأَخْذُت - َأَخْذَنـا   ـْـُن َأَخـــْذَنا َهـــَداي َنح

( أ ) يقرأ التلميذ والتلميذة و مييزان الفرق باستخدام (أنا و نحن). 
( ب ) ُيطبقان املهارة السابقة.

. َقة ُمَتَفوِّ ة  ِتْلِميَذ َنا  َأ  -

. ق ُمَتَفوِّ ِتْلِمـيـذ  َنا  َأ  -

َقات. - َنْحُن ِتْلِميَذات ُمَتَفوِّ

قوَن. ُمَتَفوِّ َتَالِميُذ  َنْحُن   -

َأَنا .............................. ُسوَرًة ِمَن اْلُقرآِن.

َيًة. َنْحُن ..............................  ِقَصصًا ُمَسلِّ

ِل: اَألوَّ ْطِر  السَّ ِمَثاِل  َعَلى  ُمَناِسَبٍة  ِبَكِلَمٍة  اْلَفَراَغ  ُأْكِمُل  (ب) 

ُ ُُ ُ
ُ ُُ ُ
ُ ُُ ُ

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ

َحِفْظُت - َحفْظَنـا       ْ
َحَكْيُت - َحَكْيَنـا
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( أ )

ا.  ( أ ) يجيب عنه التلميذ والتلميذة كتابّيً

ا؟ َقً ا ُمَتَفوِّ َكْيَف ُأْصِبُح ِتْلِميَذً

َن َجْمَلًة: ُأَرتُِّب اْلَكِلَماِت ِألَُكوِّ

ِم  اْلـُمَعلِّ َشْرِح  إَلى  َأْسَتِمُع 

َعْن          ِتْلِميٍذ          ُكلُّ         َهِديَّـِتـه       َحَكى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

َب ُم                 بالتَّالِميِذ                 َرحَّ اْلـُمَعلِّ

Ôr?? ]K??? ÓF? Óð Ó√

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

∫ Ôk?ŠôÔ√ —uÔ??E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ

 يختار املعلم واملعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارات التاء املربوطة و املفتوحة.
 تناقش هذ0 املهارات باستخدام السبورة.

 تـحجب عنهم ثم متلي عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة، وتصحح كل كلمة من نصف درجة.
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ميلي املعلم واملعلمة كلمات وجمًال أو عبارات تشتمل على التاء املربوطة و املفتوحة في حدود عشر كلمات (١٠) ، وتصحح 
الكلمة من (    ) درجة.

٢
١

َتـْصــِويُب اْلـَخـَطـِأ 

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô
??±

?? ≤
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َتـْصــِويُب اْلـَخـَطـِأ 

?? ≥

َتـْصــِويُب اْلـَخـَطـِأ 
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(١) يكتب املعلم واملعلمة احلرف على السبورة.
(٢) ميّرر التلميذ والتلميذة القلم على احلرف في السطرين الباهتني.

(٣) يكتب التلميذ والتلميذة احلرف في األسطر التالية.

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô

ط ط ط ط ط

ط ط ط ط ط ط

ط ط ط ط ط ط

ط ط ط ط ط ط

ط
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وَرِة؟ أوًال :  -  َماَذا َأَرى في الصُّ
وَرِة.           - أْذُكُر َأْسَماَء َمْن ِفي الصُّ

          - َأْيَن َيْجِلُس الـَجميُع؟
ثانًيا : -  َمَع َمْن َأعيُش؟

          - َكْم َفْرًدا في ُأْسَرِتُكم؟
؟           - َمْن َيْسُكُن َمَعُكْم ِفي اْلـَمْنِزِل َغْيُر اَألِب َو اُألمِّ

          - َماَذا َيْعَمُل َواِلُدك؟
          - َهْل َواِلَدُتك َتْعَمل؟

       - ......................................................................................................................................... ؟
       - ......................................................................................................................................... ؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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د َيْقَرُأ ِباْهِتَماٍم ِفي ِكَتاٍب ِمْن َمْكَتَبِة اْلـَمْنِزِل. َجَلَس ُمَحمَّ
ُد؟ سارُة: َمـاَذا َتْقَرُأ َيا ُمَحمَّ

د: َأْقَرُأ ِكَتابًا َعِن اُألْسَرِة. ُمَحمَّ
ُد؟ َساَرُة: َوَمـا اُألْسَرُة َيا ُمَحمَّ

ي َوَأِبي َوإْخَوِتي َوَأَخَواِتي.  د: َاُألْسَرُة ِهَى ُأمِّ ُمَحمَّ

اِلُث َواْلِعْشُروَن: ْرُس الثَّ ?????wالدَّ Ð Ó√ ÓË w?????? =� Ô√

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ْ
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ْتـَنا،  ي اْلـَحِبيَبـُة ِهَي الَِّتي َوَلَدْتَنا، وِبَلَبـِنَها َغذَّ َساَرُة: ُأمِّ
ٍم َلَنا ِفي َهِذِ" اْلـَحَياِة. َل ُمَعلِّ َو ِبَحـَناِنَها َأَحاَطْتَنا، َفَكاَنْت َأوَّ
د: َو َأِبي َيْتَعُب ِمْن َأْجِلَنا، َو َيْهَتمُّ ِبَترِبَيـِتَنا َوَتْعِليِمَنا، ُمَحمَّ

ـَياَب َواَألْلَعاَب. َوَيْشـَتِري َلَنا اَألَدَواِت َوالثِّ
د: ُأِحبُّ ُأمي وأبي َيا َساَرُة. ُمَحمَّ

َساَرُة: َربِّ ِاْحَفْظُهَما َوَساِعْدَنا ِلَكْي َنُردَّ َلُهَما اْلـَجِميَل
ُ ُ

ُ ُ



≥∞

ِحيِح:  ُز َوَأَضُع َداِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع وُأَميِّ

d? OG]?B�« Ów? Ýu? Ô�U Ó�

ِاْهـِتَمام

معنـاهـا

اْلـَجِميُل

معنـاهـا

ُ ُ
        ِحـْرص

اإلَساَءُة

ُ   إْهَمالُ

اْلَفْضُل

ُ ُ
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( ١ ) سورة نوح آية ٢٨ .                          ( ٢ ) سورة املؤمنون

وَرِة َوُأِجيُب َعِن اَألْسِئَلِة َشَفهّيا: َأْنُظُر إَلى الصُّ

؟ َماَذا َأُقوُل ِعْنَدَما َأْدُعو ِلَواِلَديَّ

َربِّ ِاْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني 

©±®˝                        ˚

©≤®˝                                          ˚

ُف َوَأْنـِطـُق: َأَتـَعــرَّ

Ô» ]—b?????? Óð√Ó

�
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( أ ) يقرأ التلميذ والتلميذة ومييزان الفرق باستخدام (هي وهو ). 
( ب ) يطبقان املهارة السابقة.

َعـاَم.            َتْطُبُخ - َيْطُبُخ          ِهَي َتْطُبُخ الطَّ

ُهَو َيْلَعُب ِباْلُكَرِة.            َتْلَعُب - َيْلَعُب 

ِهـَي ُأّم َفـاِضـَلـة.

َهـَو َأب َرِحــيــم.

     . ُمِفيًدا  ِكَتــاًبا   . . . . . . . . . . . ِهَي 

. َجِميَلًة  ُلْعَبًة   . . . . . . . . . . . . . ُهَو 

(ب) ُأْكِمُل اْلَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة َكما ِفي الـمـَِثاِل:

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ
ُ ُُ ُ

ُ ُُ ُ

َيـْقــــَرُأ - َتــْقـــَرُأ       

َيْشَتِري - َتْشَتِري        

creo
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ا. ( أ ) يجيب عنه التلميذ والتلميذة كتابّيً

ُأِطــــــــيــــُعــــُهــــــــَمـــا

ــــي مِّ ُأ

أَِبـــــي

( أ )

ا َيْأِتي ِفي ُجْمَلٍة: (ب) َأَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ِمـمَّ

؟ َكْيَف ُأْحِسُن إَلى َواِلديَّ

Ôr????? ]K???? ÓF?? Óð Ó√

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إْخَوِتي
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 يختار الـمعلم والـمعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارة الـمد باأللف.
 تناقش هذ$ الـمهارة باستخدام السبورة.

 تـحجب عنهم ثم تـملي عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

∫ Ôk?ŠôÔ√ —uÔ??E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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 ميلي الـمعلم والـمعلمة جمًال أو عبارات تشتمل على شدة مع تنوين الضم ، وكلمات بها تنوين ضم دون شدة في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح 
١الكلمة من (     ) درجة.

٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

??±

?? ≤
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َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 
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 يرجع للمالحظة صفحة (٢٦).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô

ظ ظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظ ظ ظ

ظ ظ ظ ظ ظ ظ
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وَرِة: َأيُّ َمَكاٍن َهَذا؟ ُر َعِن الصُّ أوًال:   - ُأَعبِّ
؟ وِلـَماَذا؟           - أيَن َتناُم اُألمُّ

         - َمِن الَّذي ِفي ِحْضِنَها؟

ثانًيا:-  َهْل َلديُكم ِفي اُألْسَرِة ِطْفل َصِغير؟
        -َكْم ُعْمُر9؟
       - َماَذا َيْأُكُل؟

       - أيَن َيناُم؟
       - ............................................................................................................................. ؟
       - ............................................................................................................................. ؟
       - ............................................................................................................................. ؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«

ُ ُُ ُ
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يحضر املعلم واملعلمة صوًرا ألطفال صغار ميّيز التلميذ والتلميذة بني أشكالهم و ألوانهم.

د َوإْخَوُتُه ِباْلُقْرِب ِمَن اْلَهاِتِف. ُمَحمَّ
. اْلَهاِتُف َيِرنُّ

ُيْعِلُن َعْن ُقُدوِم َموُلوٍد َجِديٍد.
ـي َوَلَدْت ِطْفًال َجِميًال. ُأِريُد َأْن َأَراُ<. ُمَنى: ُأمِّ

ْفِل، ُمَنى َتُقوُل: َما َأْصَغَر ِجْسَمُه َو َيَدْيـِه! ِفي ُغْرَفِة الطِّ
َرأُسُه َأْمَلُس َناِعم.

اِبُع َواْلِعْشُروَن: ْرُس الَرّ الدَّ

ُ ُ

b??¹ b???? Ół œu??? Ô� Úu?? Ó�Ô ÔÔ Ô

ُ ُ
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د: َكْيَف َيأُكُل َيا َأِبـي؟ ُمَحمَّ

ُد، ـِه َيا ُمَحمَّ اْلَواِلُد: إنَُّه ال َيْأُكُل، إنَُّه َيْشَرُب َحِلـيَب ُأمِّ

ًدا، َوَغًدا َسْوَف َيْنُمو ِبَأْمِر      ، َوُيْصِبُح ِطْفًال  َوَسَنْعَتِني ِبِه َجيِّ

َصِغيًرا، ُثمَّ َشـاًبّا، ُثمَّ َرُجـًال َكِبيًرا.

ُ ُ

َ
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 يوضح املعلم واملعلمة للتالميذ والتلميذات أن الذبيحة التي تذبح للمولود تسمى عقيقة، للغالم شاتان وللجارية شاة.

ـي ِفي َحْمِلِه َوَتْنِظيِف َأَدَواِتـِه. َساَرُة: َسُأَساعُد ُأمِّ

ْوِم. اْلـَجِميُع: َوَسُنَحاِفُظ َعَلى اْلُهُدوِء ِلَيْنـَعَم ِبالنَّ

ـي، ُد ُأمِّ ـِغيَرِة ، َوُأَقـلِّ ُمَنى َتُقوُل: َسـَأْعَتِني ِبُلْعَبِتي الصَّ
َفَقْد َأْعَجَبِني َعَمُلَها َكِثيًرا.

ِاْحَتَفَل اْلـَجِميُع ِبُقُدوِم َاْلـَمْوُلوِد، َوَشاَرَكُهُم اْلَفْرَحَة اَألْهـُل 
ًة. َواْلـِجيَراُن، َوَتَناَوُلوا َوِليَمًة َشِهيَّ

ْ
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ُيْعِلـُن 

معنـاهـا

َيْنـَعُم 

معنـاهـا

َوِليـَمة 

معنـاهـا

           ُيْخـِفي

           َيْسَعُد

َطَعام ُيَعدُّ ِلُألْسَرِة

dO G ]B�« Ów Ýu Ô�U Ó�

ِحيِح: ُز َوَأَضُع َداِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

ُ ُ

ُيْخـِبُر

َيْشَقى

ُ َطَعام ُيَعدُّ ِفي اْلـُمَناَسَباِت ُ

creo
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ُع َمَراِحَل ُنـُموِّ اْلـَمْوُلوِد. َماَذا َأْصَبَح؟.............................  أَتَتبَّ

ُف َوَأْنـِطــُق: َأَتـَعــرَّ

وَرِة، وُأِجيُب:  َأْنُظُر إَلى الصُّ

Ô» ]—b??????? Óð√Ó
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ا.  ( أ ) يجيب عنه التلميذ والتلميذة كتابًيّ

ُتــــــْرِضــــــُعـــــــُه
( أ )

ِطـــْفــًال َجــِمــيــــًال.

ِبــُقــُدوِم اْلــَمــْوُلـوِد.

ِباْلُقـْرِب ِمَن اْلَهـاِتِف.

مـحـمـد َوإخــَوُتُه.

ــــي َوَلـــــــَدْت. أُمِّ

اِْحَتـَفـل اْلـَجـِميُع.

ْفُل؟ َماَذا َتْفَعُل اُألمُّ إَذا َبَكى الطِّ

َأِصُل اْلـُجَمَل ِبـَما ُيَناِسُبَها:

Ôr?????? ]K???? ÓF?????? Óð Ó√

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ُ ُ
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 يختار الـمعلم والـمعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارة (ال) القمرية.
 تناقش هذ& املهارة باستخدام السبورة.

 تـحجب عنهم ثم تـملي عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

∫ Ôk?ŠôÔ√ —uÔ??E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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١ ميلي املعلم واملعلمة كلمات وجمًال أو عبارات تشتمل على (ال) القمرية في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح الكلمة من (     ) درجة.
٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

??±

?? ≤
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َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

 ميلي املعلم واملعلمة كلمات أو جمًال أو عبارات تشتمل على (ال) القمرية .

creo
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يرجع للمالحظة صفحة (٢٦).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô
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ِشْعُر / َأَماِني اَألْزَهِري

ْرُس اْلـَخاِمُس َواْلِعْشُروَن: ??wالدَّ ?ð Ód????? ÚÝ Ô√ 

َأَنـــا ُأِحـــبُّ ُأْســـــَرِتــي 

َأِبـــي اْلـَحـبـِيـُب َيْعـَمُل 

ـــــَنــا َرِحــيـــــــَمـــة  َوُأمُّ

ــــــُه   َوِلـــــــي َأخ ُأِحــــــبُّ

َأَنــــا ُأِحـــبُّ ُأْســــَرِتــي  

ـــي َأِبـــي َوإْخـــَوِتـــي  ُأمِّ

ِلــَكــْي َتــِتــمَّ َفــْرَحـِتـي 

ُتـِحــبُّ َدْومــا َراحــِتــي 

ـَــاَدِتـــي  8 َســع َتـُســـــــرُّ

ــي َأِبــي َوإْخـــَوِتـــــي  ُأمِّ

ُ ُ

ُ ُ�
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ِحيِح: ُز َوَأَضُع َداِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َتْكَتِمُل

َقــاِســية

ُتْفِرُحـُه

َتـْنـُقـُص
َتـــــتــــِـمُّ

مـعنـــاهـا

0ُ َتــُســــرُّ

مـعنـــاهـا

َرِحـــيَمــة

مـعنـــاهـا

ُ ُ

ُتـْحــِزُنُه

َُعُطـوَفة ُ ُ ُ

dO G ]B�« Ów Ýu Ô�U Ó�
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وَرِة. ُر َعِن الصُّ أوًال : - ُأَعبِّ
وَرِة. ي اْلـَحَيواَناِت الَّتي ِفي الصُّ          - ُأَسمِّ

         - َماَذا َيْعَمُل اَلفالُح؟
ثانًيا : -  َهْل ُزْرت َمْزَرعًة ؟ ِلـَمْن َهِذ. اْلـَمْزَرَعُة؟

          - َماَذا ُيوَجُد ِفي اْلـَمْزَرَعِة؟
          - إْن َلْم َتُكْن ُهَناك ِزَراعة َماَذا ُيـْمِكُن َأْن َيْحُدَث؟

          - ...........................................................................................................................................؟
          - ...........................................................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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َغًدا َيْوُم ُعْطَلٍة ....
َتُكْم ِفي اْلَقـْرَيِة. ُكْم َوَجدَّ َقاَل َواِلِدي: َسَنُزوُر َجدَّ

ٍج، اَرَة، َوَسـاَرْت ِفي َطـِريٍق ُمَتَعرِّ ـيَّ َرِكْبَنا السَّ
ـُقوِل اْلـَجِمـيَلِة.  ُيِطـلُّ َعَلى اْلَبَساِتِني َواْحلُ

ي ِبَنا، َوَفـِرَح ِبِزَياَرِتـَنا، َب َجـدِّ َرحَّ
ـاَن. مَّ ـاَح َوالرُّ فَّ ُمـوَر َواْلِعَنَب َوالتُّ َم َلَنا التُّ َوَقـدَّ

. Ót ]K�« َفَأَكْلَنا َوَحِمْدَنا

اِدُس َواْلِعْشُروَن: ْرُس الَسّ ??W الدَّ ÓŽ— Úe?? ÓL? Ú�« w � b?łU Ó�Ô Ô
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ميكن للمعلم واملعلمة أن يحضرا شريطًا ألصوات احليوانات ويسمعانه للتالميذ والتلميذات.
يسمي التالميذ والتلميذات األصوات ( نباح، نهيق، صياح، نقيق .... و هكذا ).

 يذكر املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات بحديث الرسول - صلى »�tK عليه و سلم « إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا »�tK فضله فإنها رأت 
ملكًا، و إذا سمعتم نهيق احلمار فتعوذوا �tK�U من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا » متفق عليه انظْر صحيح اجلامع برقم ٦١١.

َوِفي اْلـَمْزَرعِة َشاَهْدُت َأْشَجاًرا َوَحَيَواَناٍت َتِدبُّ َوَتْرَعى.
َوَسِمْعُت َأْصَواَت اْلـَحَيَواَناِت.

   َفُهَناَك َنَبَح َكْلـب، َوَنَهـَق ِحــــــَمار.
ْت َدَجـاَجة،    َوَصـــــاَح ِديــــك، ونقَّ
   َوَصَهـــَل ِحَصـان، َوَخاَرْت َبَقـــــَرة.

ُ ُُ ُ
ُ ُُ ُ
ُ ُُ ُ
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ي؟ د: َهْل َأْنَت َسِعـيد َيا َجدِّ َقاَل ُمَحمَّ
. t ]K� ي: نعم وَاْلـَحـْمُد َقاَل َجدِّ

ي. َراَعَة َعـَناء َيا َجدِّ د: َوَلِكنَّ الزِّ َقاَل ُمَحمَّ
ـًا. َراَعَة، َوَسَأِعيُش َزاِرع ي: َأَنا ُأِحبُّ الزِّ َقاَل َجدِّ

ـَمِر. ـَجِر َوالثَّ ْهـِر َوالشَّ َسَأِعيـُش َبْنيَ الزَّ

إنََّها َمْزَرَعُة اَألْجـَداِد، َوَسَتَظلُّ لَألْبَناِء.
َراَعَة َيا َأْوَالِدي َثـْرَوُة اْلـَماِضي، إنَّ الزِّ

ـْرَوُة الَباِقَيُة َلَنا َوِلْلِبَالِد. َوِهَي الثَّ

ُ ُ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ
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ِحيِح:  ُز وَأَضُع َداِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

d?O?G? ]B�« Ów??? Ýu?? Ô�U Ó�

 َيـْبُعــُد

ُيــــِطــــلُّ

مــعـنـاهـا

َعــــَنــــــاء

مـعـنــاهــا

َتـــــــِدبُّ

مـعـنـــاهـا

ُ ُ

       ُيـْشِرُف

َتـْمِشي ِبُبْطٍء

َُتَعب ُ

َتـْرُكـُض

َُراَحة ُ

creo
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َأْقَرُأ ِبَصْوٍت ُمَعبٍِّر:

ُنَبـاح            َزِئير             ُعَواء

َنِعيق             َزْقَزَقة             ِصَياح

ُثَغاء              ُخَوار             َفِحيح

ِحيَحة: َأَضُع َعَالَمَة (    ) َأَماَم اإلَجاَبِة الصَّ

َصْوُت اْلَكْلِب

َصْوُت اْلَبـَقِر

يِك َصْوُت الدِّ

َراَعُة َثْرَوُة اَألْجَداِد. ْفُط َثْرَوة ِلْلِبَالِد .             الزِّ ُالنَّ ُ

ُ ُ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ ُ ُ ُ ُ

Ô» ]—b?????? Óð√Ó
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َدَجـاَجة                                    ..............

(  أ  ) يقرأ التلميذ والتلميذة ومييزان ( اجلمع و املفرد ). 
( ب) ُتطبُق املهارة السابقة.

ِل: ْطِر اَألوَّ وَرِة َوُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ (ب) َأْنُظُر إلَى الصُّ

ُعْصُفور                                     َعَصاِفيـُر

َشـَجَرة                                    ..............

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ

..............

ُع  ِر ا َمــــــــــَز َعــــــة    َر َمــــــْز
ـــــــاح ـــاَحــــــة        ُتـــــفَّ ُتــــفَّ
ر َهــــــــــــــا ْز َأ ة    ْهــــــــــــَر َز
ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ
ُ ُ

ــــان ُُرمَّ ُ

creo
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َأْكَتِشُف َبْعَض َعاِئالِت اْلـَحَيَواَنـاِت:

َخُروف     َنْعَجة       َحَمل                       َثـْور     َبَقـَرة      ِعـْجل

ِحَصان     َفـَرس       ُمـْهر                      ِحَمار     َأَتـان      َجْحش

َُتـْيس      َعـْنز      َجـْدي                       ديـك   َدَجاَجة   ُصـوص   ُ

ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ

ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ

ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ

ُ ُ ُ ُ



∂∞

َن ُجْمَلًة: ُأَرتُِّب اْلَكِلَماِت ُألَكوِّ

ٍج ُمـَتَعرِّ
َسـاَرْت

اَرُةِفيَطـــِريٍق يَّ السَّ

اْلـَمــاِضي
َراَعــُة َثــــْرَوُةالـزِّ

creo




∂±

 يختار املعلم واملعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارة الهمزة في أول الكلمة أو آخرها.
 تناقش هذ+ املهارات باستخدام السبورة.

 تـحجب عنهم ثم تـملى عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

∫ Ôk?ŠôÔ√ —uÔ??E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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ميلي املعلم واملعلمة على التلميذ كلمات أو جمًال أو عبارات تشتمل على رسم ( الهمزة ) في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح 
الكلمة من (     ) درجة.

و يالحظ أن تكون الهمزة في أول الكلمة أو في اآلخر.
١
٢

?? ≤

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô
??±

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

creo
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?? ≥

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

creo
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 يرجع للمالحظة صفحة ( ٢٦).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô
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وَرة. ُر َعِن الصُّ أوًال:- ُأَعبِّ
       - َما الَفرُق بَني ُسـوِق الَقْرَيـِة وُسوِق الـَمـِديـَنـِة؟

       - َما األشياُء الَّتي ُتْعِجُبك في ُسوِق القريِة؟ وِلـَماَذا؟
ثانًيا:- َهْل ُزْرت يوًما ُسوَق القريِة؟ مَتى؟

وِق؟         - َما اْسُم السُّ
ِة.         - َأْذُكُر بعَض األنِشَطِة الـَمـْدَرسيَّ

ها إليك؟ وِلـَماَذا؟         - َما َأَحبُّ
        - .................................................................................................................................؟
       -...................................................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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اِبُع َواْلِعْشُروَن: ْرُس الَسّ Wالدَّ Ó¹ Úd?? ÓI Ú�« ‚u?? ÔÝ w�

ـًا، ـَْمْدَرَسُة اُألْسـُبوَع اْلَقاِدَم َمْعِرض ٍد: َسُتِقيُم ال َقاَل َماِجد ِلـُمَحمَّ
ُد؟ َفِفي َأيِّ ُرْكٍن َسُتَشاِرُك َيا ُمَحمَّ
. ْعِبيِّ وِق الشَّ د: ِفي ُرْكِن السُّ ُمَحمَّ

َماِجد: َوَأَنا َكَذِلَك.
َنا ِفي اْلَقْرَيِة َيْوَم اْلـَخِميِس، د: َسَأْطُلُب ِمْن َواِلِدي ِزَياَرَة َجدِّ ُمَحمَّ

ة َنْشَتِري ِمْنَها ُكلَّ َما َنْحَتاُجُه. َفُهَناَك ُتَقاُم ُسوق َشْعِبيَّ

ُ ُ

ُ ُ
ُ ُ

ُ ُ
ُ ُ ُ ُ
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∂∑

 يعرض املعلم واملعلمة صوًرا أو فيلًما عن أسواق شعبية أو منتجات شعبية إن وجد. 

وِق. ِهَما إَلى السُّ د ِبِرْفَقِة َجدِّ َماِجد َوُمَحمَّ
ي، َما َأْجَمَل ُسـوَق الَقـْرَيِة!  د: َجدِّ ُمَحمَّ

َكـاِكُني َصِغيَرة، َوُمَتـَالِصَقة. الدَّ
ِني، َوَبْعُضَها  َقة ، َواْلـَمَباِني َبْعُضَها ِمَن الطِّ اُت َضيِّ َماِجد: واْلـَمَمرَّ

َعِف. ِمن السَّ
َة. ْعِبيَّ اَر َواْلـَمَالِبَس الشَّ َالَل َواْلَفخَّ د السِّ ُِاْشَتَرى َماِجد َوُمَحمَّ ُ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ
ُ ُ ُ

ُ ُ

ُ

ُ ُُ ُ
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َياِض ِفي َيْوٍم  Ôt - إلَى الرِّ ]K�« َسَأْصَحُبُكَما - إْن َشاَء : دُّ َاْجلَ
ِمْن َأيَّـاِم اَجلـَناِدِريَِّة.

ي؟ د: َو َما اَجلـَناِدِريَُّة َيا َجدِّ ُمَحمَّ
َراِث، : إنََّها َقـْرَية ُمَتَكاِمَلة ِللتُّ اَجلدُّ

اَألْجَياِل  ِلَتْعِريِف  اْلـَحِبيَبِة  ـَْمَلَكِتَنا  م ُحُكوَمُة  َأْنَشَأْتَها 
ُلوَن  ِبُتَراِث اآلَباِء َواْألَجَداِد، َوَكْيَف َكاُنوا َيِعيُشوَن َوَيَتَنقَّ

َوَيْعَمُلوَن.
َعْن  اْلَكِثيَر  َألْعِرَف  ي  َجدِّ َيا  َأَراَها  َأْن  َأَتـَمنَّى  َماِجد: 

ِة اَألِصـيَلِة.  َتَقـاِليِدَنا َوَعاَداِتَنا اْلَعـَرِبيَّ
ُ ُ

ُ ُ

ْ

ِ

ُ ُُ ُ



∂π

ِحيِح:  ُز َوَأَضُع َداِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َمـْعـِرًضــا
معنــاهــا

اَر الَفخَّ

ـَعُف الـسَّ
معنــاهــا

ِني أََواٍن ُتّصَنُع ِمن الطِّ

ِخيِل ِجْذُع النَّ

َمَكاًنا إلْصَالِح اَألْشَياِء

ِخيِل ُعْسَباُن النَّ

d?O?G? ]B�« Ów??? Ýu?? Ô�U Ó�

َجاِجمعنــاهــا أََواٍن ُتّصَنُع ِمن الزُّ

َمَكاًنا ٍلَعْرِض اَألْشَياِء

creo
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َدَكاِكُني ُسوِق اْلَقْرَيِة                  َواِسَعة             َصِغيَرة            َكِثيَرة

ِحيَحِة: َأَضُع َعَالَمَة (     ) َأَماَم اإلَجاَبِة الصَّ

ر ُسوُق اْلَقْرَيِة                    َشْعِبّي            َحِديث           ُمَتَطوِّ

َجاِج ِني              الزُّ وِب             الطِّ َمِباِني ُسوِق اْلَقْرَيِة ِمَن               الطُّ

َماَذا ُأِحبُّ َأْن َأْشَتِرَي ِمْن ُسوِق اْلَقْرَيِة؟

ُأِحبُّ َأْن َأْشَتِرَي ِمْن ُسوِق اْلَقْرَيِة ........................................................ 

ُ ُ ُ ُ ُ ُ

ُ ُ ُ ُ ُ ُ

Ô» ]—b?????? Óð√Ó



∑±

َأَنا َأْشَتِري     ُهَو َيْشَتِري    ِهَي َتْشَتِري

َأَنــا َأُزوُر       ُهَو َيــــُزوُر     ِهَي َتـــــُزوُر

( أ ) يقرأ التلميذ والتلميذة ومييزان ( أنا - هو - هي ).
( ب ) يطبقان املهارة السابقة.

..... َأْنـــــُظُر                .... َيْنـــــــُظُر .... َتْنــُظُر

..... َأْفَتـِرُش                 .... َيْفَتـِرُش .... َتْفَتـِرُش

َأَنا  ُأَشــاِرُك                    ُهَو ُيَشاِرُك  ِهَي ُتَشاِرُك

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ

ِل: ْطِر اَألوَّ (ب) ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ

creo
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اِن اْلَقْرَيِة:  َأْكَتِشُف ِحَرَف ُسكَّ

اِر ِصَناعُة اْلَفخَّ

َراَعـُة ـَجاَرُةالزِّ النِّ

اْلـِحَيـاَكُةاْلـِحـَداَدُة



∑≥

ِهَما ِهَما                  َجدِّ َواِلِدِهَما                  َعمِّ

اْلَقِطيُف               اْلـَجَناِدِريَُّة                 َحـاِئـُل

َدة َقة                   َواِسَعـة                   ُمـَعبَّ   َضيِّ

ُأْكِمُل اْلَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة: 

د ِبِرْفَقِة .............. ١ - َذَهَب َماِجد و ُمَحمَّ

٢ - ........................... َقـْرَية ُمَتَكاِمَلـة.

اُت اْلـَقـْرَيـِة .......................... ٣ - َمـَمـرَّ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُُ ُ

ُ ُُ ُُ ُ
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 يختار املعلم واملعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارة الهاء في آخر الكلمة.
 تناقش هذ( املهارات باستخدام السبورة.

 تـحجب عنهم ثم تـملى عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

∫ Ôk?ŠôÔ√ —uÔ??E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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١ميلي املعلم واملعلمة كلمات أو جمًال أو عبارات تشتمل على كلمات تنتهي بهاء في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح الكلمة من (   ) درجة.
٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô

?? ≤

??±

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

creo
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?? ≥

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

creo
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 يرجع للمالحظة صفحة ( ٢٦ ).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô
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وَرِة. ُر َعِن الصُّ أوًال:- ُأَعبِّ
       - َمَتى َيْنِزُل اْلـَمَطـُر ِفي ِبَالِدي؟

       - لـَِماَذا َيْفَرُح الَفالُح بِه؟
ثانًيا:- ِمْن َأْيَن َنْحُصُل عَلى اْلـَمـاِء؟

       - َكْيَف ُنَحاِفُظ َعَلْيِه؟
       - ..........................................................................................................؟
       - ..........................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW? ÓŁ ÓœU? Ó×? ÔL?�«



∑π

ِفي اْلـَمْزَرَعِة َجَلَسِت اُألْسـَرُة َأَماَم ِمْدَفـَأٍة ِمَن اْلـَحَطِب ..
اْلـَجوُّ َباِرد َواْلـَمَطـُر َيْنِزُل ِفي اْلـَخاِرِج.

ُة َمْسـُروَرة. اْلـَجدُّ َمْسـُرور، اْلـَجدَّ
ي؟ َقاَلْت َسارُة: لـَِماَذا َأْنَت َمْسـُرور َيا َجدِّ

: َأَنا َمْسـُرور َيا َسارُة ِلُنُزوِل اْلـَمَطـِر. َقاَل اْلـَجدُّ

اِمُن َواْلِعْشُروَن: ْرُس الَثّ dالدَّ ÓD?? ÓL? Ú�« ÓË Í =b?? Ół

ُ ُ
ُ ُ

ُ ُُ ُ
ُ ُ

ْ
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إنَّ اْلـَمَطـَر َضُروِرّي ِلْلَحـَياِة،

َباَتاُت، إنَُّه َيْسِقي اَألْرَض َفَتْنُمو الـنَّ

ـُيوُر َواْلـَحـَيَواَناُت، َوَتْشـَرُب ِمْنُه الطُّ

َوُيوفُِّر ِلإلْنَسـاِن َما َيْحَتاُج إَلْيِه ِمْن َمـاٍء.

ُ ُ

creo
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(١) ُسوَرُة اَألْنِبياِء آَيُة ( ٣٠ ).

ي؟  ُن اْلـَمَطـُر َيا َجدِّ َساَرُة: َوَلِكْن َكْيَف َيَتَكوَّ
ُن َمـاَء اَألْرِض. ْمُس ُتَسخِّ : الشَّ اْلـَجدُّ

، ُر َوَيْرَتِفُع ِفي اْلـَجـوِّ َفَيَتَبخَّ
َماِء، ُع اْلُبَخاُر َعَلى َشْكِل ُغُيوٍم ِفي السَّ ُثمَّ َيْبُرُد َوَيَتَجمَّ

َوُتْصِبُح َثِقيَلًة َفَتْسُقُط َمَطـًرا.
ُة : إنَّ اْلـَمـاَء ِنْعَمة ِمْن ِنَعِم الّلـِه، اْلـَجدَّ

ـَه َعَلى ِنَعِمِه. َفَحاِفُظوا َعَلْيِه َوَال ُتْسِرُفوا، َواْشُكُروا الَلّ
ـِه َتَعاَلى:  د: َاآلَن َعَرَفُت َمْعَنى َقْوِل الَلّ ُمَحمَّ

©±®˝                                                 ˚

ُ ُ

ْ

ْ ُ ُ
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ِحيِح:  ُز َوَأَضُع َداِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

آَلة ِلَتْدِفَئِة اْلـَمْنِزِل

َيْصـِرُف                                                َيدِخـُر

ِمــْدَفــــَأة 
معنــاهـــا

ـــــُر  ُيـــَوفِّ
معنــاهـــا

ُ ُ

ُ ُ

َّ

d?O?G? ]B�« Ów??? Ýu?? Ô�U Ó�

ُآَلة إلْطَفاِء اْلـَحِريِق ُ

creo
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( ١ ) مصادر امليا�.

ِحيَحِة: َأَضُع َعَالَمَة (     ) َأَماَم اإلَجاَبِة الصَّ

َماَذا ُأِحبُّ َأْن َأْشَرَب؟ (١)

ُأِحبُّ َأْن َأْشَرَب َماَء  ............................................................................

Ô» ]—b?????? Óð√Ó

ـُيـوُر                اْلـِجــَباُل َباَتاُت               الطُّ النَّ

َجَلَسِت اُألْسَرُة َأَماَم ِمْدَفَأٍة ِمَن...  

َيْسِقي اْلـَمَطُر اَألْرَض َفَتْنُمو.....  

ُ........... َضـُروِرّي ِلْلـَحـَياِة.   ْعــُد                اْلـَمــَطُر                 اْلـَبــْرُقُ الـرَّ

اْلـَغــاِز                 اْلـَحـَطِب               اْلَكْهَرَباِء



∏¥

َحــــاَفــــَظ              َحــاَفـُظـوا
َشــــَكــــَر              َشــَكــُروا
َشــــــِرَب              َشــــــِرُبـوا

َجَلَس     َجَلُسوا           َجــَمــَع ...........

ـَر ..............           َســَبـَح ........... َوفَّ

( أ ) يقرأ التلميذ والتلميذة ويـميزان ( املفرد و اجلمع ). 
( ب ) يطبقان املهارة السابقة.

ِل: ْطِر اَألوَّ (ب) ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ

creo
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ا. ( أ ) يجيب عنه التلميذ والتلميذة شفهّيً

َوِر: َأْكَتِشُف َبْعَض َفَواِئِد اْلـَماِء ِمْن ِخَالل الصُّ

creo
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??t ِلـَحـَيـاِة  ]K?�« اْلــَمـاُء ِهــَبــة ِمـَن

َبــاِت. اإلْنَســاِن َواْلـَحـَيَواِن َوالنَّ

َنحُن ُنَحاِفُظ َعَلْيـِه َوالُنْسـِرُف.

ٍر: َأْقـَرُأ ِبَصْوٍت ُمَعبِّ

ُ ُ
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 يختار املعلم واملعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارة ألف واو اجلماعة.
 تناقش هذ$ املهارات باستخدام السبورة.

 تـحجب عنهم ثم تـملى عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

∫ Ôk?ŠôÔ√ —uÔ??E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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١يـملي املعلم واملعلمة كلمات أو جمًال أو عبارات تشتمل على ألف واو اجلماعة في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح الكلمة من (   ) درجة.
٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô

?? ≤

??±

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 
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?? ≥

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

creo
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 يرجع للمالحظة صفحة ( ٢٦ ).

ÔÒw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½ÔÔ Ô
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اِسُع َواْلِعْشُروَن: ْرُس التَّ ????????ÔÕöالدَّ ÓH?? Ú�«]

ـَبـــاِح َتــــَراُ�  ِفـــي الـصَّ

ْهـــِر ـَدى َوالــزَّ ـَْن الـنَّ َبـي

ــُم اَألْشــــَجــــاَرا ُيـــَقـــلِّ

ــُيـــــوُر َوَحـــْوَلـــُه الـــطُّ

َالِل َتــعــِيــــُش ِفـي الـظِّ

ْحــــَمـَن َوَتــْشـــُكـُر الـرَّ

َيــْعـَمـُل ِفـي اْنـــِشــَراِح

ــَجـِر َوَتـْحـَت ِظــلِّ الـشَّ

َوَيـْقــِطـــُف اَألْزَهــــــاَرا

َتــــحـُــــطُّ َأْو َتـــِطـــيــُر

ِفـي َدْوَحـــِة اْلــَجـَمـــاِل

ـاَنـــا اْلــُمــْنـِعــَم اْلــَحــنَّ
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ُحــــْزن                                                  ُســــــُرور

ِحيِح: ُز َوَأَضُع َداِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َيْقَطُع َبْعَض اَألْغَصاِن                                                 َيْسِقي األْشَجاَر

َتْنَتــِقـُل                                                    َتْهـِبــُط

الِلِ الِل                                               َشَجرة َقِليَلُة الظِّ ثيرُة الظِّ َشجَرة ِكَ

اِْنـِشــَراح   

مـعنــاهــا

ــــــُم ُيــَقــلِّ

مـعنــــاهــا

َدْوَحــــــــة

مـعنــــاهــا

َتــــــُحـــــطُّ

مـعنــــاهــا

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ ُ ُ
ُ ُ

d?O?G? ]B�« Ów??? Ýu?? Ô�U Ó�
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َالَل َنْشَتِري ِمْن ُسوِق اْلَقْرَيِة السِّ

َة. ْعِبيَّ اَر َواْلـَمَالِبَس الشَّ َواْلَفخَّ

ِحيِح: َؤاَل ِباْلـَجَواِب الصَّ ًال: َأِصُل السُّ  َأوَّ

  َما اُألْسَرُة؟

َما اْلـَحَيَواَناُت الَِّتي ُنَشاِهُدَها

ِفي اْلـَمْزَرَعِة؟

َماَذا َنْشَتِري ِمْن ُسوِق اْلَقْرَيِة؟

ِمْن َأْيَن َنْشَتِري اْلَهَداَيا؟

َنْشَتِري اْلَهَداَيا ِمْن َمَحلِّ اْلَهَداَيا.

ي َوَأِبي  اُألْسَرُة ِهَي: ُأمِّ

َوإْخَوِتي َوَأَخَواِتي.

 ُنَشاِهُد ِفي اْلـَمْزَرَعِة اْلـَماِعَز

َواْلَبَقَر َواْلـِخَراَف َواَألَراِنَب.

Ó√  Ó—  Ó‚ ©±®  ÒÂU? ÓŽ .u? ÚI? ÓðÔ ÔÔ Ô
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َراَعِة،  ِاْهَتمَّ َأْجَداُدَنا ِبالزِّ
َعِت اْلـُحُكوَمُة اْلـُمَزاِرِعَني. َوَشجَّ

ٍر:  اِلَيَة ِبَصْوٍت َواِضٍح َوُمَعبِّ ثاِنًيا: َأْقَرُأ اْلِعَباَراِت التَّ

t ِفي ِرَضا اْلَواِلَدْيِن. ]K�« ِرَضا

ِق اْلِعْلِميِّ ُكلَّ َعاٍم،  َفوُّ ُتـْمَنُح َجاِئَزُة التَّ
َقٍة. ٍق َوُمَتَفوِّ ِلُكلِّ ُمَتَفوِّ

creo
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ِني ِمَن           اْلَقْرَيِة           َمَباِني          ُتْبَنى         الطِّ

َراِبًعا: ُأَرتُِّب اْلَكِلَماِت ِلَتصيَر ُجْمَلًة: 

َاْلـِمْدَفَأِة            َأَمـاَم             اُألْسَرُة           َجَلَسِت

ْقُت          َهـِديٍَّة َعَلى           َوَحَصْلُت           َتَفوَّ

≥

±

≤
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َوِر:  ُر َشَفِهّيا َعِن الصُّ ًَخاِمًسا: ُأَعبِّ

creo
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ِغيِر: َساِدًسا: َأْكُتُب َخْمَسَة َأْشَياَء ُتوَجُد فـي ُغْرَفِة َأِخي الصَّ

±

≤

≥

¥

µ
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اْلـَمْوُضوُع:.................................................................................................................

َساِبًعا: 
      َأْتُلو َاآلَيَة ِتَالَوًة َصِحيَحًة، َوَأُدلُّ َعَلى اْلـَمْوُضوِع اْلـُمَناِسِب َلَها:

˚

وِم. ُسوَرُة الرُّ ˝
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وَرِة؟ ًال :      - َماَذا أَرى ِفي الصُّ أوَّ
وَرة؟ ي الـمراِفَق الَّتي ِفي الصُّ مِّ               - ُأَسَ

              - َأْذُكُر َمراِفَق ُأْخرى َموُجوَدًة ِفي َمْدَرَسِتي؟
يَها في اْلـَمـْدَرَسِة؟ الُة الَّتي ُنَصلِّ ثاِنًيا:      - َما الصَّ

              - لـَِماَذا َأَصلِّي الُظْهَر ِفي اْلـَمـْدَرَسِة؟
              - َكْيَف ُأَحاِفُظ عَلى ُمَصلَّى اْلـَمـْدَرَسِة؟

        - ............................................................................................................................................................؟
        - ............................................................................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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   َعاَد ْاَألْوالُد ِمَن اْلـَمْدَرَسِة 
ُلـوا ِثَيـاَبُهْم،  ُظْهًرا، ُثمَّ َبدَّ

َوَغَسُلوا َأْيِدَيُهْم َوُوُجْوَهُهْم.
ا َيا َأْوَالُد، اْلَواِلـَداِن: َهـيَّ

ـَالِة. ا إلَى الصَّ  َهـيَّ
ْيُت  ِفي ُمَصلَّى اْلـَمْدَرَسِة  t َصلَّ ]K� َساَرُة: اْلـَحْمُد

ْيُت َيا َأِبي ِفي ُمَصلَّى اْلـَمْدَرَسِة. د: َوَأَنـا َصلَّ ُُمَحمَّ ُ

ْرُس الثَّالثوَن: ?…öَالدَّ ]B�« v Ó�≈ U? ]O? Ó¼

ا إلى َهيَّ
الِة الصَّ
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ـَالِة؟ َصِت اْلـَمْدَرَسُة َوْقـًتا ِللصَّ َوالَدُة َساَرَة: َوَهْل َخصَّ
ًدا َوَال ُيـْمِكُن َتْأِخيُرَها. الِة َوْقـًتا ُمَحدَّ َساَرُة: َنَعْم َيا ُأمِّي؛ َألنَّ ِللصَّ

َالُة ِفي ُمَصلَّى َمْدَرَسِتُكْم؟ َواِلُد َساَرَة: َكْيَف ُتَقاُم الصَّ
ُأ ِفي َأَماِكِن اْلوُضـوِء، َساَرُة: َنَتَوضَّ

ِة. ـْرِبَيِة اإلْسـَالِميَّ َمُة التَّ ـَنا ُمَعلِّ َو َتُؤمُّ
َماِت ِفي ُخُشـوٍع َواْنِتَظـاٍم. َوُنَصلِّي َمَع اْلـُمَعلِّ

creo
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. يِنِ َالُة َعُموُد الدِّ t َفالصَّ ]K� َواِلَدُة َساَرَة: اْلـَحْمُد
َأْبَناَءُكْم َم:(ُمُروا  َسلَّ َو  َعَلْيِه   t ]Kا� َصلَّى   -  t ]Kا� َرُسوُل  َقاَل  َوَقْد 

َالِة ِلَسْبٍع، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها ِلَعْشٍر). ِبالصَّ
ْعِليِم واْلِعَباَدِة. ْرِبَيِة َوالتَّ ا، إنَّ اْلـَمْدَرَسَة َمَكان ِللتَّ  َواِلُد َساَرَة: َحـّقً

 (١) رواF اإلمام أحمد في مسندF، ورواF الترمذي و أبو داود بصيغ أخرى.

ُ ُ
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ُفوا ُروا                                       َنـظَّ َغيَّ

َتْخُطُب ِفيَنا                                  ُتَصلِّي ِبَنا

َحــَرَكــة                                           ُخـُضــوع

ُلـــوا َبـدَّ

ها معنــــا

ِحيِح: ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

ــــَنـا َتـُؤمُّ

معنـــاهـا

dO? G? ]B�« w? Ýu? Ô�U Ó�

ُ ُ ُ ُ

خـُُشــوع

معـنــاها
ُ ُ
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وَرِة َو ُأِجيُب َشَفِهّيا :  َأْنُظُر إَلَى الصُّ

ْعِليِم َواْلِعَباَدِة. ْرِبَيِة َوالتَّ َيِجــُب َأْن ُأَحــاِفـَظ َعَلى                 َمَكان ِللتَّ
ـَالُة                              َنَظـــاَفِة اْلـُمَصـلَّى. ى الصَّ ُتــَؤدَّ

اْلـَمــْدَرَســـُة                                     ِبُخُشـوٍع َوُخُضـوٍع

اِني: َل بـَِما ُيَناِسُبُه ِفي اْلَعُموِد الثَّ َأِصُل اْلَعُموَد اَألوَّ
(٢) (١)

َأْيَن ُتَصلِّي َساَرُة َمَع  َصاِحَباِتَها؟

َأْيَن ُتَصلِّي َوالَدُة َساَرَة؟ َالَة؟ ي اْلـُمْسِلُموَن الصَّ َأْيَن ُيَؤدِّ

ُ ُ

Ô» ]—b?????? Óð√Ó
�
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َمُة ُم      َقاَلِت اْلـُمَعـلِّ َقاَل اْلـُمـَعــلِّ

َأِت اْلَواِلَدُة َأ اْلَواِلـُد       َتَوضَّ َتَوضَّ

ــْت َســــاَرُة د       َصلَّ َصلَّى ُمَحـمَّ

ِل : ْطِر اَألوَّ (ب) ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ

( أ ) يقرأ التلميذ والتلميذة ومييزان (تاء التأنيث). 
(ب) ُيطبقان املهارة السابقة.

َمْت ُسـَعــاُد. َم ُســــــــُعود.                َتـَعلَّ َتـَعـــلَّ
. . . . . . . ُعْثَماُن.            َرِكـَبْت َعاِئَشــــُة.
َحاَفــــــَظ َأْكـــــَرُم.              . . . . . َأْسـَماُء.
ــُة. . . . . . . َحــاتـِم.                 َأَمـــَرْت ِحــصَّ

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ
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ُأ                      ُأَصلِّي ُم                       َأَتَوضَّ َأَتَعلَّ

َأَضُع اْلَكِلَماِت اآلِتَيَة ِفي ُجْمَلٍة :

وِر : ُأْكِمُل ُمْسَتِعيًنا ِبالصُّ

 َساَرُة .................................

 َساَرُة ................................

َُماِجد ................................ ُ



±∞∏

 يختار املعلم واملعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارات الهمزة في أول الكلمة وفي آخرها.

 تناقش هذ+ املهارات باستخدام السبورة.

 حتجب عنهم ثم متلى عليهم.

 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

َتْصِويـُب اْلـَخـَطـــِأ 

∫ Ôk ŠôÔ√ —uÔ?E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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ميلي املعلم واملعلمة كلمات أو جمًال أو عبارات تشتمل على الهمزة في أول و آخر الكلمة في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح 
الكلمة من (     ) درجة.

اْلـَخـَطِأ  َتـْصـِويـُب 

≠ ±

≠ ≤

١
٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô
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َتْصـِويـُب اْلـَخَطِأ 

َتْصـِويـُب اْلـَخَطِأ 

≠≥
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يرجع للمالحظة صفحة (٢٦).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô
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وَرِة؟ ًال :- َماَذا أَرى ِفي الصُّ أوَّ
        - َماَذا ُكِتَب ِفيها؟

َنَة). ْهَر - السَّ ُد اْلَيْوَم - الشَّ ثاِنًيا:- َما َتاِريُخ اْلَيوِم؟ (ُأَحدِّ
َم ؟ َوِفي َأيِّ َشْهٍر؟ Ôt َعَليِه وَسلَّ ]K�« ُسوُل - َصلَّى         - َأْيَن ُوِلَد الرَّ
َم ؟ َوَأْيَن ُدِفَن؟  Ôt َعَليِه َوَسلَّ ]K�« ُسوُل - َصلَّى         - َمتى ُتوفَي الرَّ

    - ............................................................................................................................................؟
    - ............................................................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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  يحضر املعلم واملعلمة مناذَج من التقومي، ويطلب من التالميذ والتلميذات قراءة بعض محتوياته.

َمِتَها: َقاَلْت َساَرُة ِلـُمَعلِّ
َأْحَضَر َواِلِدي َتْقِوًميا ُكِتَبْت ِفيِه اَألْشُهُر اْلِهْجِريَُّة.

وَرِة، ـبُّ َوَنْحُن َنْكُتُب َتاِريَخ ُكلِّ َيْوٍم ِفي السَّ
اِريِخ؟  َفَما َمْعَنى َهَذا التَّ

َمُة:     َقاَلِت اْلـُمَعلِّ
Ôt َعَلْيِه  ]K�« ُسوِل - َصلَّى ، َوَيْبَدُأ ِبِهْجَرِة الرَّ اِريُخ اْلِهْجِريُّ     إنَُّه التَّ

َرِة. َمِة إَلى اْلـَمِديَنِة اْلـُمَنوَّ َة اْلـُمَكرَّ َم - ِمْن َمكَّ َوَسلَّ

ْرُس اْلـحاِدي َوالثَّالثوَن: Wالدَّ ]¹ d Ú−?N? Ú�« W ÓM? ]��« Ô—u? ÔN? Ôý

بسم »�tK الرحمن الرحيم

الـيــوم:                  التاريخ:

ْ
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شهر مبارك كرمي

ا على قراءتها بالترتيب، وبداية كل شهٍر    ُيكتب كل شهٍر في بطاقة مستقلة، وتعلق بجانب السبورة مرتبة، ويتدرب التلميذ والتلميذة يومّيً
يذكر املعلم واملعلمة اسم هذا الشهر.

     َقاَلْت َساَرُة: َوَما ُشُهوُر7ُ ؟
َمُة:      َقاَلِت اْلـُمَعلِّ

ُل، َوَرِبيع اآلِخُر،     ُم، َوَصَفر، َوَرِبيع اَألوَّ      إنََّها  الـُمَحرَّ
َوُجَماَدى اُألوَلى، َوُجَماَدى اآلِخَرُة، َوَرَجب، َوَشْعَباُن،

ِة. ال، َوُذوالِقْعَدِة، َوُذو اْلـِحجَّ َُوَرَمَضاُن، َوَشوَّ ُ

ُ ُ
ُ ُ

ُ ُُ ُ



±±µ

َنُة اْلِهْجِريَُّة،  ِم َتْبَدُأ السَّ     ِفي َشْهِر اْلـُمَحرَّ
َم . Ôt َعَلْيِه َو َسلَّ ]K�« ِبيُّ - َصلَّى ِل ُوِلَد النَّ َوِفي َشْهِر َرِبيٍع ْاَألوَّ

َوِفي َشْهِر َرَمَضاَن َنَزَل اْلُقرآُن اْلَكِرُمي ...َوِفيِه َيُصوُم اْلـُمْسِلُموَن.
اٍل َيْأِتي ِعيُد اْلِفْطِر. ِل َأيَّاِم َشْهِر َشوَّ َوِفي َأوَّ

Ôt اْلـَحَراِم ِفي  ]K�« ِة َيُحجُّ اْلـُمْسِلُموَن إَلى َبْيِت َوِفي َشْهِر ِذي اْلـِحجَّ
َمِة. َة اْلـُمَكرَّ َمكَّ

ْ
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ِحيِح:  ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َو ُأَميِّ

االْنِتَقاُل ِمــْن َبـَلــٍد
إَلــى َبـَلــٍد آَخـَر    

َتـْقـِويــًما

َمـْعَنـــاَها

ُة لِهْجـَر ا

اِإلَقاَمُة فِي َبَلٍد َواحٍدَمـْعَنـــاَها

dO? G? ]B�« Ów? Ýu? Ô�U Ó�

أوراقًا ُيْعَرُف ِبَها
الَتاِريُخ

أوراَقا ُتْعَرُف ِبَها
ِجَهُة اْلِقْبَلِة

creo
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َنُة اْلِهْجِريَُّة؟ ِفي َأيِّ َشْهٍر َنَزَل اْلُقرآُن اْلَكِرُمي؟َمَتى َتْبَدُأ السَّ

َمَتى َيُحجُّ 

t اْلـَحَراِم؟ ]K�« اْلـُمْسِلُموَن إَلى َبْيِت

ِفي َأيِّ َشْهٍر 

َيْأِتي ِعيُد اْلِفْطِر اْلـُمَباَرُك ؟

Ô» ]—b?????? Óð√Ó

ْ

وَرِة َوُأِجيُب َشَفِهّيا : �َأْنُظـُر إَلى الصُّ
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اَدة َنِظيَفة.  َهِذِ� َسجَّ

اِني : َل بـَِما ُيَناِسَبُه ِمَن اْلَعُموِد الثَّ  (أ) َأِصُل اْلَعُموَد اَألوَّ

 َهَذا َمْسِجد َكِبير.

َنِة اْلِهْجِريَِّة. بدايُة السَّ

َراِويِح.  ُيَصلِّي اْلـُمْسِلُموَن َصَالة التَّ

 اْثَنا َعَشَر َشْهًرا.

َنِة اْلِهْجِريَِّة  َعَدُد ُشُهوِر السَّ

ِم  َشْهُر الـُمَحرَّ

 ِفي َشْهِر َرَمَضاَن

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ

ُ ُ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ

يقرأ التلميذ والتلميذة ومييزان الفرق باستخدام (هذا ، هذ�).

creo
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( أ ) ُتطبُق املهارة السابقة (هذا ، هذ�).

 يراعى عدم دخول (ال) التعريف على ما في الصورة ليتم املعنى.

َهــِذِ� اْلَكْعَبُة                        

وَرِة اُألوَلى : ( أ ) ُأِشيُر ُثمَّ َأْكُتُب َعَلى ِمَثاِل الصُّ

َهـَذا ِهَالل                      

َهـــَذا

َهـــِذِ�

ُ ُ



±≤∞

* َأْحَضَر َواِلِدي َتْقِويـًما ُكِتَبْت ِفيِه . . . . . . . . . اْلِهْجِريَُّة.

َم. Ôt َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ِبيُّ - َصلَّى * ِفي َشْهِر . . . . . . . . . ُولد النَّ

 
* َيُصوُم اْلـُمْسِلُموَن ِفي َشْهِر . . . . . . . . . . . . . . .

(أ) َأْمُأل اْلَفَرَاَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة :

ِنُني َاَألَساِبيُع                           اْألَشُهُر                       السِّ

اٍل َرَمَضـاَن                            َرَجـٍب                        َشـوَّ

ِل َرِبيٍع اآلِخِر                   ُجَماَدى اُألوَلى               َرِبيٍع اَألوَّ

creo
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يترك املعلم واملعلمة فرصة كافية للتالميذ والتلميذات للحوار و التعبير الشفهي، ويهذب املعلم واملعلمة لغتهم و يعززهم.

وَرِة : ا َعِن الصُّ ُر َشَفِهّيً (أ) ُأَعبِّ

ّ بسم اهللا

creo
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َتــْصـِويـُب اْلـَخــَطِأ 

∫ Ôk ŠôÔ√ —uÔ?E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ

يختار الـمعلم والـمعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارات ( ال ) القمرية.

 تناقش هذ% الـمهارة باستخدام السبورة.

 حتجب عنهم ثم تـملى عليهم.

 عدد كلمت اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

creo
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َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ

١ميلي املعلم واملعلمة كلمات أو جمًال أو عبارات تشتمل على ( ال ) القمرية في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح الكلمة من (      ) درجة.
٢

Ô ÔÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô Ô
??±

?? ≤
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َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ

?? ≥

َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

creo
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يرجع للمالحظة صفحة ( ٢٦ ).

Ô ÔÒw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô Ô
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من كتاب ( في روضة اإلميان ) أناشيد إسالمية لألطفال (محمد كمال).

ـَاِن ـْـــِدي إَلـى اإليـمـــ ـَـْوَت اَألَذاِن        َيه ـُْت ص َسِمعـ

ْحَمـــــِن ــــا          إَلى ِرَضـــــا الرَّ ـُه َأْكَبـــُر...  َهـيَّ اللَّ

ـُّــــوُر َقْلِبــي ر الن ـــِه َربِّــــي          َفَطـــهَّ َسَجــــْدُت ِلَلّ

ـــُه َذْنِبـي َوُرْحُت َأْدعـُو ِبَصــْمٍت          َأْن َيْغِفـــــَر الَلّ

ـِه َخْمـَسا ـَا َأْسَعَد اْلَقْلَب َأْمَسى          َيْسَعى إَلى الَلّ م

ُكلُّ اْلـَخَالِئـِق َتْخـــَشْع           ِلـَخالـِِق اْلَكـــْوِن  َأْجَمْع

اِني َوالثَّالثوَن: ْرُس الثَّ ????????Ô…öالدَّ ]B?�«Ó
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ِحيِح: ُز َو َأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َيــْهــِدي

َذْنـــــبـِي

ــَالِئُق اْخلَ

ُيْرِشـُد                 معنـاها                ُيِضـلُّ 

َحَسَناِتي                معنـاها             َخِطيَئِتي

َمواُت َواألْرُض   اْلـَمْخُلوَقاِت                 معنـاها               السَّ

dO? G? ]B�« Ów? Ýu? Ô�U Ó�
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وَرِة؟ ًال :- َماَذا أَرى ِفي الصُّ أوَّ
وَرِة. ْح ِفي الصُّ          - َأْذُكُر أْسَماَء ِعَياَداٍت ُأْخرى لم َتَوضَّ

        - َهْل ُزْرت يوًما ِعَياَدَة َطبيٍب؟ َو ِلـَماَذا؟
ثانًيا:- َمْن ِمْنُكْم َخَلَع إْحَدى أْسَناِنه؟ َو لـَِماَذا؟

        - بـَِماَذا َشَعْرت؟
       - َمْن َخَلَعُه َلك؟

       - ...............................................................................................؟
       - ...............................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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ِفي ِصِباِح َيْوٍم، ِعْنَدَما ُكْنُت َأَتَناَوُل ُفُطوِري،
ُك ِفي َفِمي، َأْحَسْسُت ِبَأَلٍم ِفي َأْسـَناِني َوَأنَّ إْحَداَها َتَتَحرَّ

ِخْفُت َوَأْسـَرْعُت إَلى ُأمِّي.
. َقاَلْت ُأمِّي: َال َتَخْف َيا ُبَنيَّ

ـَغاَر ِفي ِمْثِل ُعُمِرَك َتْسُقُط َأْسـَناُنُهْم. إنَّ الصِّ

ميكن أن يعرض املعلم واملعلمة صوًرا لعيادة طبيب أسنان و أداوته التي يستخدمها، أو يعرضا فيلًما عن ذلك.

اِلُث َوالثَّالثوَن: ْرُس الثَّ ÊUالدَّ ÓM ÚÝ Ó_« VO³ ÓÞ Ób ÚM Ž 
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ُ ُ

َأَخَذِني َأِبي إَلى ِعَياَدِة َطِبيِب اَألْسـَناِن.
ِبيُب ِبَنا، َفأْجَلَسِني َعَلى ُكْرِسيٍّ َكِبيٍر َطـِويٍل،  َب الطَّ َرحَّ

ْدُت َعَلْيِه، َوَفتْحُت َفـِمي. َتـَمـدَّ
س. كَة، َوِسنـّا ُأْخَرى ِفيها َتَسوُّ ـنَّ اْلـُمَتَحرِّ ِبيُب السِّ َوَجَد الطَّ

كَة، َفَشـَعْرُت ِبَأَلٍم َخِفيٍف، نَّ اْلـُمَتَحرِّ ِبيُب السِّ َخَلَع الطَّ
ـنِّ اْلـَمْخُلوَعِة ُقـْطًنا. َوَوَضَع َمَكاَن السِّ

�
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ُد ُكلَّ َصَبـاح َوَمَسـاٍء، ًدا َيا ُمَحمَّ ْف َأْسـَناَنَك َجيِّ ِبيُب: َنظِّ َقاَل الطَّ

َوَال ُتْكِثْر ِمْن َأْكِل اْلـَحـْلَوى.

ِبيَب. ـَا الطَّ َشَكْرن

َسِة. ـنِّ اْلـُمَتَسوِّ َوَأَخْذَنا َمْوِعًدا آَخَر ِلِعَالِج السِّ

�

creo




±≥≤

ِشــَفاء             معنـاهـا              َوَجـع

ِحيِح: ـَْعَنى الصَّ ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـم َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َنَزَع                  معنـاهـا               َأْبَقــَى

َخـــَلَع

َأَلـــم

dO? G?? ]B�« Ów? Ýu? Ô�U Ó�

ُ ُ

ُ ُ ُ ُ
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د؟       بـَِماَذا َأَحسَّ ُمَحمَّ

د ................................................................... َأَحسَّ ُمَحمَّ

ًدا؟       إَلى َأْيَن َأَخَذ اَألُب ُمَحمَّ

ًدا........................................................... َأَخَذ اَألُب ُمَحمَّ

ًدا؟ ِبيُب ُمَحمَّ       بـَِم َنَصَح الطَّ

ًدا ِبَتْنِظيِف َأْسَناِنِه..................... ِبيُب ُمَحمَّ َنَصَح الطَّ

وَرِة َوُأْكِمُل اْلِعَباَرَة : َأْنُظـُر إَلى الصُّ

ُ ُ

ُ ُ

Ô» ]—b?????? Óð√Ó
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......................-١- ......................                ٢-......................              ٣

َأْكُتُب ِفي ُكلِّ َمْجُموَعٍة ِمَن اْلـُمَربََّعاِت اْلَكِلـَماِت الَِّتي َتُدلُّ
ـَور: َعَلْيَها الصُّ

َأَضُع ُكلَّ َكِلمٍة مما يلي ِفي ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة :

اْلـَحْلَوى

س

ا

ـنُّ السِّ
ِبيُب الطَّ

creo
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ُنَها : َلَة ِعْنَد َتْنِظيِف َأْسَناِني، َوُأَلوِّ َأْخَتاُر اَألَداَة اْلـُمَفضَّ

creo
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َتـْصـِويـُب اْلـَخـَطِأ 

يختار املعلم واملعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارات تنوين الفتح.  

 تناقش هذ& املهارة باستخدام السبورة.

 حتجب عنهم ثم متلى عليهم.

 عدد كلمت اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

∫ Ôk ŠôÔ√ —uÔ?E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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ميلي املعلم واملعلمة كلمات أو جمًال أو عبارات حتتوي على تنوين الفتح  في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح الكلمة من (      ) درجة.

اْلـَخـَطِأ  َتــْصِويـُب 

١
٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô
??±

?? ≤
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اْلـَخـَطِأ  َتــْصِويـُب 

اْلـَخـَطِأ  َتــْصِويـُب 

≠≥
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 يرجع للمالحظة صفحة (٢٦).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô
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وَرِة. ُث َعِن الصُّ ًال :- أَحتَدَّ أوَّ
وَرِة ؟ َما َلْوُنُه؟ َماَذا ُكِتَب َعَلْيِه؟ َفِر الَّذي ِفي الصُّ         - َأليِّ َدْوَلٍة َجواُز السَّ

َفِر؟        - َمتى َنْسَتْخِدُم َجواَز السَّ
وَرِة؟        - مَتى َنْسَتْخِدُم الِبَطاَقَة األوَلى اْلـَمْوُجوَدَة ِفي الصُّ

ْلِميَذاِت َيْحِمُل َجواًزا آَخَر ؟ ِلـَماَذا؟ َوَأليِّ َبلٍد ُهَو؟        - َمْن ِمَن التَّالِميِذ َوالتِّ
ُعوِديَِّة. ِة السُّ َوِل اْلـُمَجاوَرِة ِلْلَمْمَلَكِة اْلَعَربيَّ ي َبْعض الدُّ ثاِنًيا:- ُأَسمِّ

        - َهْل ُزْرت إْحَداَها؟ َوِلـَماَذا؟
        - ........................................................................................................................؟
        - ........................................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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َعاِصَمِتي اْلـَمَناَمُة،
ْؤُلِؤ،  اْشَتَهَر َأْهِلي ُمْنُذ اْلِقَدم ِباْلَغـْوِص َواْلَبْحِث َعِن اللُّ

ٍة َوَصـَداَقٍة َوِجـَواٍر. َتْرِبُطِني ِباْلـَمْمَلَكِة َرَواِبُط َمَحبَّ
َفَهْل َعَرْفت َمْن َأَنـا؟

َأَنـا َمـْمَلَكُة اْلَبْحَرْيِن.

 يعرض املعلم واملعلمة صوًرا ململكة البحرين و جلسر امللك فهد، ويطلب منهم تسمية بعض مدن البحرين إن أمكن.

ق َقْلَعُة َعـَراد                                                           جسر الـمحرَّ

ِميَناُء َسْلَماَن                                                         باُب اْلَبْحَرْيِن

ْوِر َرْأُس الثَّ

creo
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ُجـــــزر

ِحيِح: ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

اجلزيرة: أرض ُتـحيط                                                الـجزيرة: الُبَحْيرُة
غيرُة الصَّ          بها املاُء  

dO? G?? ]B�« w? Ýu? Ô�U Ó�

ُزوُل َتـْحَت اْلـَماِء َباَحُة ِفي اْلـَماِء                معنـاهـا               النُّ السِّ

الــَغْوُص

ا َحْوَلُه               معنـاهـا               َطِرْيق َبْنيَ ُمْرَتَفعْنيَ َُطِريق ُمْرَتِفع َعمَّ ُُ ُُ ُ

ُِجــــْسـر ُ

معنـاهـا ُ ُ



±¥¥

ى اْلـِجْسُر الَِّذي َيْرِبُط اْلـَمْمَلَكَة      َماَذا ُيَسمَّ
ُعوِديََّة ِباْلَبْحَرْيِن؟ َة السُّ اْلَعَرِبيَّ

ى ِبِجْسِر. . . . . . . . . . . . . . . . . ُيَسمَّ

وَرِة َوُأِجيُب : َأْنُظـُر إَلى الصُّ

     َما َعاِصَمُة اْلَبْحَرْيِن؟
َعاِصَمُةاْلَبْحَرْيِن . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ِبـَماَذا َتْشَتِهُر اْلَبْحَرْين؟
َتْشَتِهُر اْلَبْحَرْيِن ِباْسِتْخَراِج . . . . . . . . . .

احملرق
املنامة

Ô» ]—b?????? Óð√Ó
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(ب) ُأْكِمُل َكَما ِفي اْلـِمَثاِل:

( أ ) يقرأ التلميذ والتلميذة ومييزان األلف في آخر كل كلمة. 

(ب) ُيطبقان املهارة السابقة.

َسَعـ..                    َبَكـ...                  َمَشـ..

َجـــَرى

ى َســمَّ ُأ
إَلــــــــى

َفــــَتـــى

َعـــَلـــى

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ

creo
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ة ة             اْلَبْحَرْين             َعَرِبيَّ َدْوَلـة              َخِليِجيَّ

ِل : َأَضُع َداِئَرًة  َحْوَل ِضدِّ اْلَكِلَمِة َكَما ِفي اْلـِمَثاِل األوَّ

َن ُجْمَلًة: ُأَرتُِّب اْلَكِلَماِت ُألَكوِّ

ُن          ُجـُزٍر            ِمْن ِة          َتَتَكوَّ اْلَبْحَرْين        ِعـدَّ

َهـا اْلَكِلَمة                           ِضـدُّ

َقـِديــــًما

م َتــَقـــــدُّ

ـَـة َصـَداقـ

َعـِتيـــــًقا

ر َتـَطــــــوُّ

َعـــــَداَوة

يــًثــا َحـِد

ُبــــق َتَسا

َمـَحـــبـَّة

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُُ ُُ ُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ا َبـعــــِيـًد

ـــــر خُّ َتـَأ

ْخــَالص إ
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ُنَها : ـَْمَلَكِة اْلَبْحَرْيِن َوأَُلوِّ َلَة ِعْنَد َسَفِري إَلى م َأْخَتاُر اْلَوِسيَلَة اْلـُمَفضَّ

creo
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َتـْصـِويـُب اْلـَخَطــِأ 

يختار املعلم واملعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارات األلف اللينة.

 تناقش هذ& املهارة باستخدام السبورة.

 حتجب عنهم ثم تـملى عليهم.

 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من نصف درجة.

∫ Ôk ŠôÔ√ —uÔ?E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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َتـْصـِويـُب اْلـَخَطــِأ 

١ميلي املعلم واملعلمة كلمات و جمًال أو عبارات حتتوي على األلف اللينة في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح الكلمة من (     ) درجة.
٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô
??±
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َتـْصـِويـُب اْلـَخَطــِأ 

َتـْصـِويـُب اْلـَخَطــِأ 

?? ≥
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Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô

 يرجع للمالحظة صفحة (٢٦).
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وَرِة. ُر َعِن الصُّ ًال :- ُأَعبِّ أوَّ
        - َأْيَن أَرى هِذِ� الـمَشاِهَد؟

ثاِنًيا:-َكْيَف َأْذَهُب إلى اْلـَمـْدَرَسـِة؟
        - َمَع َمْن َأْذَهُب؟

اَرَة؟ يَّ         - َماَذا َأْفَعُل ِعْنَدَما َأْرَكُب السَّ
        - َماَذا َأْفَعُل ِعْنَدَما َأْذَهُب إَلى اْلـَمـْدَرَسـِةِ َماشًيا؟

        - ..................................................................................................................................؟
        - ..................................................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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ُد َواِلِدي ُكلَّ َيْوٍم َنْذَهُب ِفيِه إَلى اْلـَمْدَرَسـة َيَتَأكَّ

ا َقْد َرَبَط ِحَزاَم اَألَمـاِن. َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمنَّ

ُد. َواِلِدي َيُقوُل: اْرِبْط ِحَزاَم اَألَمـاِن َيا ُمَحمَّ

َواْجِلِسي َيا ُمَنى ِفي َمْقَعِد اَألَمـاِن.

يحضر املعلم واملعلمة صورًا ومشاهد للسالمة، وإذا أمكن يعرضان شريطًا عن السالمة.

˚                                                                                                                   ˝يذكر املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات بدعاء الركوب                               

ْرُس اْلـَخاِمُس َوالثَّالثوَن: Úrالدَّ ÓK?? Ú�? Óð Ú— Óc? ÚŠ «

سورة الزخرف.
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د َواِلَدُ�: َما َفاِئَدُة ِحَزاِم اَألَمـاِن َيا َأِبي؟ َسَأَل ُمَحمَّ

. ُل َخَطَر اْلـَحَواِدِث ـ ِبإْذِن »�tK ـ َيا ُبَنيَّ َقاَل َواِلِدي: ِحَزاُم اَألَماِن ُيَقلِّ

فإَذا َلْم َنْرُبْط ِحَزاُم اَألَمـاِن ُيـْمِكُن َأْن َنْصَطِدَم ِباَألْبـواِب،

ـَواِفِذ، َأْو َنْنَدِفَع ِلْلَخـاِرِج، َأِو النَّ

 َوَهَذا ُيَسبُِّب َلَنا إَصـاَباٍت َخـِطيَرًة.

ُ ُ
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َتَوقََّف َواِلِدي َأَماَم إَشاَرِة ُعـُبوِر اْلـُمَشاِة.

د َيُقـوُل ُألْخـِتِه: اْنـُظـِري َيا َسـاَرُة، اَألْطـَفاُل َيـْمُشـوَن َعَلـى ُمـَحـمَّ

ْيَر. ُم السَّ اِرَع ِبَأَماٍن، َوُشرِطيُّ اْلـُمُروِر ُيَنظِّ ِصيِف َوَيْعـُبُروَن الشَّ الرَّ

ـُة  َالَمِة َمْسُؤوِليَّ َواِلِدي َيُقوُل: إنَّ اْلـُمَحاَفـَظَة َعَلى َقَواِعِد السَّ

اْلـَجِميِع، َفــاْحـَذُروا َتْسَلُمـوا. 

ُ ُ
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ِحيِح: ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َماُيِصيُب اإلْنَساَن 
ِمْن َخْيٍر       

َيِقُفـوَن             مـعنـاهـا            َيْقَطُعوَن

أْرِبـُط ِحـــَزاَم اَألَمـــاِن، إنَّــُه َخْيـــُر َجـــاٍر.

 َماُيِصيُب اإلَنَساَن 
. ِمْن َشرٍّ

اْلـَحَواِدُث

معنـاهـا

َأْقـَرُأ ِبَصْوٍت ُمَعبٍِّر:

dO? G?? ]B�« Ów? Ýu?? Ô�U Ó�

َيْعـــُبُروَن
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وَرِة َوُأِجيُب : َأْنُظـُر إَلى الصُّ

ارة؟ ـيَّ      َأْيَن َجَلَسْت ُمَنى ِفي السَّ

َجَلَسْت ُمَنى ِفي............................................................................

صيف اْلـُمَقاِبِل؟      َكْيَف َيْنَتِقُل اَألْطَفاُل إَلى الرَّ

صيف اْلـُمَقاِبِل ِبُعُبوِر............... َيْنَتِقُل اَألْطَفاُل إَلى الرَّ

.......................................................................................................................

ٍد؟      َماَذا َقاَل اْلَواِلُد ِلـُمَحمَّ

ٍد اْرِبْط..................................................... َقاَل اْلَواِلُد ِلـُمَحمَّ

Ô» ]—b?????? Óð√ÓÓ
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ِاْرِبِطي َيا َساَرُة       ِاْرِبْط َيا َماِجـُد

ُد اْجِلِسي َيا ُمَنى     اْجِلْس َيا ُمَحمَّ

ــي       اْنـُظـــْر َيــا أَِبـــي اْنُظـِري َيا أُمِّ

( أ ) يقرأ التلميذ والتلميذة ومييزان ياء املخاطبة. 
( ب ) يطبقان املهارة السابقة.

ُد ـَا ُمَحمَّ ُاْعُبـْر ي
ِاْذَهْب . . . . . . . .
ُاْخُرْج . . . . . . . .

ِل : ْطِر اَألوَّ (ب) ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ

ُاْعُبـِري َيــا ُمَنى        
ِاْذَهِبي . . . . . . . .
ُاْخُرِجي . . . . . . . .

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ
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اِلَيَة ِفي ُجْمَلٍة : َأَضُع اْلَكِلَماِت التَّ

ْرِطيُّ الشُّ

ُن إَشاَراِت اْلـُمروِر ، َوَأِصُل ُكلَّ َلْوٍن ِبُصوَرِتِه اْلـُمَناِسَبِة : ُأَلوِّ

َصـْفـــَراُء ـَــاَرُة  اإلشـ
ـَاَراُت َتْســَتِعدُّ السـَّّيـ

ِللُوُقـوِف.

َخــْضــَراُء ـَــاَرُة  اإلشـ
ـاَراُت َتـِسـيــُر. ـيَّ الــسَّ

ـَــاَرُة َحــْمـــَراُء اإلشـ
ـاَراُت َتــِقـُف. ـَيَّ الـّس

اَرُة ـيَّ السَّ ِصيُف الرَّ
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َتــْصـِويـُب اْلـَخَطـِأ 

 يختار الـمعلم والـمعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارة  ( ال ) الشمسية.
 تناقش هذ. الـمهارة باستخدام السبورة.

 حتجب عنهم ثم متلى  عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من  نصف درجة.

∫ Ôk ŠôÔ√ —uÔ?E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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ميلي املعلم واملعلمة كلمات وجمًال أو عبارات حتتوي على ( ال ) الشمسية في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح الكلمة من (     ) درجة.

َتــْصـِويـُب اْلـَخَطـِأ 

١
٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô
??±

?? ≤
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َتــْصـِويـُب اْلـَخَطـِأ 

َتــْصـِويـُب اْلـَخَطـِأ 

?? ≥
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 يرجع للمالحظة صفحة (٢٦).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô
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 إعداد : (إميل ناصيف) بتصرف من كتاب ( أروع ما قيل من أشعار لألطفال).

َأْســـَنـاِنـي ِلـي  َأْوَجــَد  َربِّــي 

ـََعـاِمـي َفِبَها َأْمُضــــــُغ ُكلَّ طـ

ُفــــــَها ِبـاْلُفـْرَشـــــــاِة َو ُأَنظِّ

َأْذَهـُب َكـْي َأْحـِمَي َأْسـَناِنِي

ـََها َوُيــَداِوي يْفَحَصـها  ـَْي  ك

اِدُس َوالثَّالثوَن: ْرُس السَّ ??wالدَّ ½U? ÓM??????? ÚÝÓ√

َالَتـْنَساِنـي َتْخُدَمِنــي  َكـــْي 

َحتَّى  َيْسُهـَل َهْضـُم َطـَعاِمي

ــى ُتـْصِبــَح َكــاْلـِمــــرآِة َحتَّ

ِن ْســـَنا ِلَأل َطِبيـٍب  ِعْنـــد 

َيْحِميــَها َمــــا  َمــِني  َوُيــَعلِّ

Ú
ْ
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َنـــَزَع                   معنـاهـا                  َخَلــــَق

ِحيِح: ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َأُلوُك ِبَأْسَناِني             معنـاهـا            َأُذوُق ِبِلَساِني

َأْوَجـــــــَد

أَْمــُضـــُغ

dO? G?? ]B�« Ów? Ýu? Ô�U Ó�
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وَرِة: ُر َعِن الصُّ ًال :- ُأَعبِّ أوَّ
ْهر؟         - َما َألواُن الزَّ

وَرِة؟         - َكْم ِبْنتًا ِفي الصُّ
        - َماَذا َتْفَعُل الَبَناُت ِفي اْلـَحِديَقِة؟

        - َماَذا َيْفَعُل اْلوَلُد ِفي اْلـَحِديَقِة؟
َم ؟ Ôt َعَليِه َوَسلَّ ]K�« ُسوِل - ِصلَّى ثاِنًيا:- َكْم بنًتا للرَّ

؟         - مـا َأْسَمـاُؤُهـنَّ
        - ِمْن َأيِّ َزْوَجـاِتِه؟

        - ................................................................................................................................؟
        - ................................................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW? ÓŁ ÓœU? Ó×? ÔL?�«
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ـَْنِزِل َتـْحَت َشَجرٍة  َكِبيَرٍة. َجَلَس َواِلُد َساَرَة َوَبَناُتُه ِفي َحِديَقِة اْلـم
t ]K�«  ُثـمَّ َقــاَل: َلـَقـْد َأْوَصاِني  َرُسـوُل ، ُيَحـاِدُثُهـنَّ َويـَُمـاِزُحُهـنَّ

. Ôt ]K�« ة -َ إْن َشاَء َم ـ ِبُكنَّ َخْيًرا... َسَأْدُخُل ِبُكنَّ اْلـَجنَّ t َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ـ َصلَّى
د َيْسَمُع َو َيْسَأُل: َكْيَف ذلَك َيا َأِبي؟  ُمَحمَّ

َم ـ :(َمْن َكاَن َلُه َثَالُث    t َعَلْيِه َوَسلَّ ÒK�« ـ َصلَّى t ]K�« اْلَواِلُد: َقاَل َرُسوُل
، َوَكَساُهنَّ ِمْن ِجَدِتِه، َقاُهنَّ ، َوَسَ ، َوَأْطَعَمُهنَّ َبَناٍت، َفَصَبَر َعَلْيِهنَّ

اِر َيْوَم اْلِقَياَمِة )(١). ُكنَّ َلُه ِحَجاًبا ِمَن النَّ
 يشجع املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات على حفظ احلديث و يعززهم.

(١) صحيح اجلامع برقم (٦٤٨٨).

ُ ُ

اِبُع َوالثَّالثوَن: ْرُس السَّ ?Ôlالدَّ ÓÐ Ú— Ó_« Ôr? Ž« Ód? Ó³ Ú�«
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ُ َم ـ َبَناتُ؟ُُ Ôt َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ُسوِل ـ َصلَّى د: َوَهْل َكاَن ِللرَّ ُمَحمَّ
َم - ِمَن  Ôt َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ُسـوُل - َصلَّى َج الرَّ اْلَواِلُد: َنَعْم. َلَقد َتَزوَّ

t َعْنَها ـ  َوِمْن ِنَسـاٍء ُأْخَرَياٍت، ]K�« َدِة َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد ـ َرِضَي ـيِّ السَّ
ِتي َرَزَقَهنَّ  Ôt َعْنَها ـ ِهَي ُأمُّ اْلَبَناِت اَألْرَبِع الالَّ ]K�« َوَلِكنَّ َخِديَجَة ـ َرِضَي
t َرُسوَلُه اْلَكِرَمي، َفَربَّاُهنَّ َأْحَسَن َترِبَيٍة، َفَنَشْأَن َزَهـَراٍت َجِميَالٍت  ]K�«

َم . Ôt َعَلْيِه وَسلَّ ÒK�« ُسوِل اْلَكِرِمي ـ صلَّي ُتَسـرُّ ِبِهنَّ َعـْنيُ الرَّ
َّ
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د: َوَمْن ُهـنَّ َيا َأِبي؟ ُمَحمَّ
اْلَواِلُد: اْلُبرُعـَمُة اُألوَلى واّلِتي َصاَرْت َزْهَرًة َكِريـَمًة 

Ôt َعْنَها.  ]K�« ِهَي َزْيَنُب - َرِضَي
Ôt َعْنَها. ]K�« ـُة - َرِضَي اِنَيُة: ُرَقيَّ َوالثَّ

Ôt َعْنَها.  ]K�« اِلَثُة: ُأمُّ ُكْلُثوٍم - َرِضَي َوالثَّ
Ôt َعْنَها. ]K�« ْهـَراُء - َرِضَي اِبَعُة: َفاِطَمُة الزَّ َوالرَّ

يحضر  املعلم واملعلمة زهرة و برعمة و يطلبان من التالميذ والتلميذات املقارنة بينهما.

ُ ُ
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َم ـ َأْوالد ِمْن  Ôt َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ـ َصلَّى t ]K�« د: َوَهْل َكاَن ِلَرُسوِل ُمَحمَّ
Ôt َعْنَها  ؟ ]K�« َزْوَجِتِه َخِديَجَة ـ َرِضَي

ُهَما َماَتـا َصِغيَرْيِن. ، َوَلِكنَّ t ]K�« َنَعْم. اْلَقاِسُم َوَعْبُد
، َوَنْعَمُل ِبـَما  ، َوَنِسيُر َعَلى َطِريَقِتِهنَّ اْلـَجِميُع: َسَنْقـَرُأ َعْنُهنَّ

َم ـ اَألُب اْلَعُطوُف  Ôt َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ـ َصلَّى t ]K�« َمُهنَّ َرُسـوُل َعلَّ
ُم اْلـَجِميِع. ُمَعلِّ

Ôt ِفيُكنَّ َيا َزَهـَراِتي اْلـَجِميَالِت.  ]K�« اْلَواِلُد: َباَرَك

ُ ُُ ُ
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َكْسِبِه                     معنـاهـا                    َكَالِمِه

ُمْفَرُدَها ُبْرُعَمة َوِهي
اْلَبْذَرُة َقْبَل َأْن ُتْزَرَع.

َوِهي ُبْرُعمة  ُمْفَرُدَها 
ْهَرُة َقْبَل َأْن َتَتَفتََّح. الزَّ

َجَعَل فيُكنَّ اْلـَخْيِر َوالَبَرَكَة.              معنـاهـا                     َخَلَقُكنَّ

معنـاهـا

ِعـُم ا ْلَبَر ا

ِجــَدِتــــِه

ِحيِح:  ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع وُأَميِّ

dO? G?? ]B�« w? Ýu? Ô�U Ó�

ُ ُُ ُ

َباَرَك »�tُK ِفيُكنَّ
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م ـ باْلَبَناِت؟ Ôt َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ُسوُل ـ َصلَّى       ِلَم َأْوَصى الرَّ

م ـ ِباْلَبَناِت........................... Ôt َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ُسوُل ـ َصلَّى َأْوَصى الرَّ

Ôt  َعَلْيِه َوَسلَّم ؟ ]K�« ُسوِل َصلَّى      َمْن ُهنَّ َبَناُت الرَّ
َم ـ ُهنَّ : Ôt َعَلْيِه َوَسلَّ ]K�« ُسوِل ـ َصلَّى َبَناُت الرَّ

........................  .......................    ........................   ......................

ِة :      َأَضُع ُعْنَواًنا آَخَر ِلْلِقصَّ
 اْلُعْنَواُن اآلَخُر ُهَو : .....................................................................

ُأَجيُب َعِن اَألْسِئَلِة :

Ô» ]—b?????? Óð√ÓÓ
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َدُة َخِدِيَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد  ـيِّ السَّ

ِهَي

َم ـ ِبيُّ ـ َصلَّى اهللاُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ُرِزَق النَّ

ِبُغَالَمْنيِ ِمْن َخِديَجَة ُهَما

اْلـَبَراِعُم اَألْرَبُع ُهـنَّ

ُة ، وُأمُّ ُكْلُثوٍم،  َزْيَنُب ، ُرَقيَّ

ْهَراُء. وَفاِطَمُة الزَّ

 Ôt ]K�« ُسوِل-  َصلَّى َزْوَجُة الرَّ

َم . َعَلْيِه َوَسلَّ

. t ÒK�«اْلَقاِسُم َوَعْبُد

اِني : َل ِبـَما ُيَناِسُبُه ِمَن اْلَعُموِد الثَّ َأِصُل اْلَعُموَد اَألوَّ
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َن ُجْمَلًة : ُأَرتُِّب اْلَكِلَماِت اآلِتَيَة ُألَكوِّ

ُل( أ ) َأوَّ ِهـَي  ـ   َعْنَها   Ôt ]K�« َرِضـَي  ـ  َخِديـَجُة 
َم.  َوَسلَّ َعَلْيِه   Ôt ]K�« َصـلَّى  ـ  بـِيِّ  الـنَّ نـَِسـاِء 

ُل وَّ َأ ِهَي  ـ  َعْنَها   Ôt ]K� « َرِضَي  ـ  َخِديَجُة 
. ِء َسا لنِّ ا ِمَن  ُسوِلِه  َر َو  tK� U� َمـَن  آ َمْن  

َمْن ُل  َأوَّ ِهَي  ـ  َعْنَها   Ôt ]K�« َرِضَي  ـ  َخِديَجُة 
. َم  َوَسلَّ َعَلْيِه   ÔtK�« ُسوِل َصلَّى  ِللرَّ َأْنـَجَبْت 

ُة ـــيــَد لــــسَّ ا

اِبَعُة         َفاِطَمُة          ِهَي          الُبْرُعَمُة ْهَراُء       الرَّ الزَّ

ُم           اْلَكرُمي ُسوُلِ           ُمَعلِّ اْلـَجِميِع         الرَّ

Ôr???? ]K??? ÓF?? Óð Ó√

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



±∑µ

يوضح املعلم واملعلمة للتالميذ والتلميذات أن هذ� الـهاء والنون تستخدم عند التحدث عن جمع اإلناث.

َنـَمِط َعَلى  وِن  والنُّ ِباْلَهاِء  َتْنَتِهي  َكِلَماٍت  النَّصِّ  ِمْن  أْسَتْخِرُج 
اْلـِمَثاِل اآلِتي:

ُيَحاِدُثُهنَّ            يـَُماِزُحُهنَّ

creo




±∑∂

َتـْصــِويـُب اْلـَخـَطِأ 

 يختار الـمعلم والـمعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارة التاء املفتوحة.
 تناقش هذ. املهارة باستخدام السبورة.

 حتجب عنهم ثم تـملى عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من  نصف درجة.

∫ Ôk ŠôÔ√ —uÔ?E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ

creo




±∑∑

ميلي املعلم واملعلمة كلمات أو جمًال أو عبارات حتتوي على تاء مفتوحة في حدود عشر كلمات (١٠)، وتصحح الكلمة من (     ) درجة.

َتـْصــِويـُب اْلـَخـَطِأ 

١
٢

ÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô ÔÔ Ô

??±

?? ≤

creo




±∑∏

َتـْصــِويـُب اْلـَخـَطِأ 

َتـْصــِويـُب اْلـَخـَطِأ 

?? ≥

creo




±∑π

يرجع للمالحظة صفحة (٢٦).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô

creo
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وَرِة: ُث َعِن الصُّ ًال :- َأَتـَحدَّ أوَّ
وَرِة؟         - َكْم َحَيَواَنًا ِفي الصُّ

        - َأْذُكُر َأْسَماَء َحَيَواَناٍت ُأْخَرى َأْعِرُفَها.
        - َما َأَحبُّ اْلـَحَيَواَناِت إلْيك؟ َوِلـَماَذا؟

ثانِيًا:- َما َأْقوى اْلـَحيَواَناِت ِفي َرْأِيك؟ َو لـَِماَذا؟
        - َأْذُكُر َحيَواَناٍت َتـْمَتاُز ِبَضَخاَمِة ِجْسِمَها.

        - ..............................................................................................................؟
        - ..............................................................................................................؟

ÔŸU? ÓL? ²?? ÚÝô«Ë ÔW?Ł ÓœU? Ó×? ÔL?�«



±∏±

ُل) (اْلـَمْشَهُد اَألوَّ

ُيْحَكى َأنَّ ِفيًال َصِغيًرا َمْغُروًرا،

َقاَل َيْوًما ِلَصِديِقِه اْلـَجَمِل: َأَنا َأْقَوى ِمْنَك .

اْنُظْر َما َأْطَوَل ُخْرُطوِمي! 

َقاَل اْلـَجَمُل: َصِحيح َأنَّ ُخْرُطوَمَك َقِوّي َوَطويل، َلِكْن

ُزُ> َعْن َغْيِرِ> ِمَن اْلـَمْخُلوَقاِت . ِلُكلِّ َمْخلوٍق ِصَفات ُتـَميِّ

يطلب املعلم واملعلمة من التالميذ والتلميذات إعطاء أمثلة لصفات متيز مخلوقًا عن آخر سواء عند اإلنسان أو احليوان باحلوار واستدرار األفكار.

اِمُن َوالثَّالثوَن: ْرُس الثَّ Ô—Ëالدَّ Ôd? ÚG? ÓL? Ú�« ÔqO?? H Ú�«

ُ ُُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

creo
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َقاَل اْلِفيُل: َكَالُمَك ُيْضِحُكِني، َفَأَنا َأْقَوى ِمْنَك.

َقاَل اْلـَجَمُل َساِخًرا: َهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتِسيَر َيْوًما َكاِمًال 

ْحَراِء؟  ِفي الصَّ

َقاَل اْلِفيُل َضاِحًكا: َهَذا َسْهل.

ْحَراِء، ِمْن  َواتََّفَق اْلِفيُل َواْلـَجَمُل َعَلى َأْن َيِسيَرا ِفي الصَّ

ْمِس َحتَّى ُغُروِبَها. ُشُروِق الشَّ

ُ ُ

creo




±∏≥

(اْلـَمْشَهُد الثَّاِني)

ْحــــَلِة ، َأَخَذ اْلِفيـــُل َيْسَتـعــــــدُّ ِللرِّ

َفَحَمَل َعلى َظْهـــِرِ/ ِقْرَبــــَة َمـــاٍء َوَأْعَشـــاًبا َكِثيـــَرًة،

ا اْلـَجَمــُل َفَلْم َيْحِمــْل َأيَّ َزاٍد. َأمَّ

ـــْحَراِء، َسـاَر اْلِفيُل واْلـَجَمــــُل ِفي الصَّ

ْمـــُس َشِدَيَدَة اْلـَحــــــَراَرِة. َلَقْد َكاَنِت الشَّ

creo




±∏¥

َبْعَد َسـاَعٍة َشَعَر اْلِفيُل باْلـُجوِع َوالَعَطِش،

َفَأَكَل َما َيْحِمُل ِمْن ُعْشٍب، َوَشِرَب اْلـَمـاَء.

ُثمَّ أَحسَّ ثاِنَيًة باْلَعَطِش َفَصاَح: َأَنا َعْطَشاُن! َأَنا َعْطَشاُن!

َفَسَقَط َعَلى اَألْرِض َوَقاَل : َأَنا َيا َصِديِقي آِسف، ارِجـْع ِبي 

ْكُر. َوَلَك الشُّ

َأَنا َعْطَشاُن!
َأَنا َعْطَشاُن!

˚                                                    ˝يذكر املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات بعواقب الغرور أخًذا من قوله تعالى:                                                       سورة لقمان.

ُ ُ

creo
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َمْخُدوع ِبَنْفِسِه                   معنـاهـا                    ُمَتواِضع

ِحيِح: ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

ِوَعــاء ِمْن ِجْلٍد ُيوَضُع
َبـُن  اللَّ َأِو  اْلـَماُء  فيـِه 

َفـُم اْلِفـيِل                        معنـاهـا                    َأْنـُف اْلِفـيِل

ِوَعـاء ِمْن َخَشـٍب ُتْوَضُع
ِئــُع ْلــَبــَضــا ا ِفـــيـــِه 

َمــْغــُرور

ُطوم ُخـْر

معنـاهـا

ِقـــــْرَبــة

dO? G? ]B�« Ów? Ýu?? Ô�U Ó�

ُ ُ ُ ُ
ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ ُ ُ
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ِحَيَحَة : وَرِة َوَأْخَتاُر اإلَجاَبَة الصَّ َأْنُظُر إَلى الصُّ

�َظْهِرِ َوَعَلى  اْلِفيُل  َجاَء 

اْلـــَجــَمـــــُل َحـــَيــــَوان 

َجـــاَع اْلـِفيــــُل فــــَأَكــَل

- َراِكب َصِغير

- ِقْرَبُة َماٍء

- ُصْنُدوُق َطَعاٍم

- َمـــــاكــــِر

َصــــبـــُور  -

َقـــــــــِوّي  -

- اْلــــــــَماَء

ـَْز - اْلــُخـــبـ

- اْلـُعـــْشَب

ُ ُُ ُ

ُ ُُ ُ
ُ ُ
ُ ُ

Ô» ]—b?????? Óð√ÓÓ
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َأْقَرُأ َوُأَصنُِّف َكَما ِفي اْلـِمَثاِل: َحَيَوان، َطاِئر :

َحـَيـــواناْلِفـيــــُل

اْلُعْصُفـوُر   

اْلُغــــَراُب

اْلـَجـَمـــُل

ُ ُُ ُ

ُ ُ

creo
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( أ ) يقرأ التلميذ والتلميذة ومييزان املدة.
(ب) ُيطبقان املهارة السابقة.

ِل : ْطِر اَألوَّ (ب) ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ

َمـــــَر َأ
َأَخــــَذ
َأَكــــَل
َأِمـــــَن

آِمــــر

ـُل: (أ) َأْقـــَرُأ َوَأَتـَأمَّ

ُ ُ

آَيـــــة آِسـف        

آِمـَنـُة ُقـــرآن          

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ْ

creo




±∏π

 َماَذا َأْعِرُف َعِن اْلـَجَمِل:            
    َشْكِلِه، َطَعاِمِه، َفاِئَدِتِه؟
 َماَذا َأْعِرُف َعِن اْلِفيِل:    
    َشْكِلِه، َطَعاِمِه، َفاِئَدِته؟

 َأْبَحُث َعْن ُصوَرٍة ِلْلَجَمِل َوُصوَرٍة ِلْلِفيِل، 
    َوُألِصُقَها ِفي اْلـُمَربََّعْنيِ ( أ ) ، (ب).

ا.  يجيب عنه التلميذ والتلميذة شفهّيً

( ب )( أ ) (أ) َأْكَتِشُف :

َأْرِبُط اَألْضَداَد ِبَبْعِضَها.

ُيـْبـِكيـِني َكــَالُمــــَك 
َنــَهـــــــَض اْلـفــِيــــُل
َأَنـا َأْضــَعــــُف ِمــْنـَك
َصـــــــْعـب ا  َُهــــــــَذ ُ

ِمْنَك ى  ْقــــَو َأ َنـــا  َأ
ُيْضِحُكِني ُمـــَك  َكَال
َســــــــْهـــل ا  َهـــــــَذ
َســَقــــَط  اْلفـِــــــيـــُل
ُ ُ

creo
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َتـْصــِويُب اْلـَخـَطـِأ 

 يختار املعلم واملعلمة كلمات أو عبارات تشتمل على مهارة املدة على األلف (آ).
 تناقش هذ0 املهارة باستخدام السبورة.

 حتجب عنهم ثم متلى عليهم.
 عدد كلمات اإلمالء (٢٠) كلمة وتصحح كل كلمة من  نصف درجة.

∫ Ôk ŠôÔ√ —uÔ?E?? ÚM Ó� ¡ö??? Ú�≈Ô ÔÔ ÔÓ
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ميلي املعلم واملعلمة كلمات أو جمًال أو عبارات حتتوي على املدة في حدود عشر كلمات (١٠) ، وتصحح الكلمة من (     ) درجة.

َتـْصــِويُب اْلـَخـَطـِأ 

١
٢

Ô ÔÒÍ —U Ó³?? ²? Úš« ¡ö?? Ú�≈Ô Ô
??±

?? ≤

creo




±π≤

َتـْصــِويُب اْلـَخـَطـِأ 

َتـْصــِويُب اْلـَخـَطـِأ 

?? ≥

creo
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 يرجع للمالحظة صفحة ( ٢٦ ).

Òw? �U? Ó{≈ ◊U?? ÓA? Ó½Ô ÔÔ Ô
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اِسُع َوالثَّالثوَن: ْرُس التَّ Ôrالدَّ ]K ÓF² Ó½ Ì¡ Úw Óý =q� Ús �

ْلَفاِز َيا َأْحَباِبي ؟ اْلَواِلُد : َماَذا ُتَشاِهَداِن ِفي التِّ

ُ الِة.َُ ِة اْلُوُضوِء َوالصَّ ًَطاِرق : ُنَشاِهُد ِفيْلمًا (َكْرُتوِنّيا) َعْن َكْيِفيَّ



±πµ

ِة ؟ ْرِبَيِة اإلْسالِميَّ َما َذِلَك ِمْن ُكُتِب التَّ اْلَواِلُد : َأَلْم َتَتَعلَّ

ُسوِم َأْكَثُر َوِر َوالرُّ َم ِبالصُّ َعلُّ َهاَلُة : َبَلى َيا َواِلِدي ، َلِكنَّ التَّ
ْهِن وَال ُيْنَسى.           َنْفعًا؛ َألنَُّه َيْرَسُخ ِفي الذِّ

َ ْ



±π∂

َم ِمْن   َدة، َوَيِجُب َأْن َنَتَعلَّ ِم َكِثيَرة َوُمَتَعدِّ َعلُّ اْلَواِلُد : َمَصاِدُر التَّ
ْلَفاِز َوَغْيِرَها.              ُكلِّ َشْيٍء َكاْلِكَتاِب َوالتِّ

ى ا َيا أَِبي، َوِلَهَذا  فـإنَّ ِفي َمْدَرَسِتَنا َقاَعًة ُكْبَرى ُتَسمَّ َطاِرق : َحقَّ
ِم. َعلُّ              مركَز َمَصاِدِر التَّ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ



±π∑

َهاَلُة : َماَذا ِفي َهَذا اْلـَمْرَكِز َيا َطاِرُق ؟

َرِة، َوَحاِسَبات   ُروِس اْلـُمَصوَّ َطاِرق : ِفيِه ِتْلَفاز َوَشاَشُة َعْرٍض للدُّ
           َوُكُتب َوَمَجالت َكِثيَرة َوَأْجِهَزُة ِاْسِتَماٍع.

ُ ُُ ُُ ُ
ُ ُُ ُُ ُ َّ



±π∏

ْعـِليـُم، َر التَّ ، َلَقـْد َتَطـوَّ اْلَواِلُد : َلْم َيُكْن َهـَذا ِفي َأيَّـاِمَنا َيا ُبَنيَّ
َرْت َمَصاِدُرُ* َوَوَساِئُلُه َكِثيرًا.             َوَتَطوَّ

َهاَلُة : ِلـَماَذا الُيوَجُد ِفي َمْدَرَسِتَنا ِمْثُل َهَذا اْلـَمْرَكِز الَِّذي َيْجَمُع  
ِم ؟ َعلُّ          اْلَكِثيَر ِمْن َمصاِدِر التَّ

َ



±ππ

َتْطِوير َوُهَو  فقْط،  اْلـَماِضي  اْلَعاِم  ِفي  ُأْنِشَىء  قْد  إنَُّه   : َطاِرق 
            ِلـَمْكَتَبِة اْلـَمْدَرَسِة.

اْلَواِلُد : َوَكْيَف َيْسَتِفيُد َجِميُع التَّالِميِذ ِمْن َهَذا اْلـَمـرَكِز؟

ُ ُُ ُ

ْ َ



≤∞∞

م ِلَذَهاِب التَّالِميِذ إَلى َهَذا اْلـَمـْرَكِز، َطاِرق : ُهَناَك َجْدَول ُمَنظَّ
غ ِلإلْشَراِف َعَلْيِه.            َوِفيِه ُمَعلِّم ُمَتَفرِّ

ْعِليُم ِفي ِبالِدَنا َكِثيرًا، َوَيِجُب  َر التَّ . َلَقْد َتَطوَّ t ]K� اْلَواِلُد : اْلـَحْمُد
َعَلْيَنا َأْن َنْأُخَذ الِعْلَم ِمْن ُكلِّ َمَصاِدِرِ@، فاْلِعْلُم َشَرف َوَحَياة.

ُ ُُ ُُ ُ
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لَفاِز َيا أْحَباِبي ؟ اْلَواِلُد : َماَذا ُتَشاِهَداِن ِفي التِّ

الِة. ِة الوُضوِء والصَّ ا) َعْن كيفيَّ َطاِرق : ُنَشاِهُد فيلمًا (َكْرُتونّيً

ِة ؟ َما َذلَك ِمْن ُكُتِب التَّرِبَيِة اإلْسالِميَّ اْلَواِلُد : َألْم َتتْعلَّ

ُخ املْعِرفَة، َوُيْبِقيَها ِفي الَعْقِل. ُسوِم ُيرسِّ وِر والرُّ َم بالصُّ َعلُّ َهاَلُة : َبَلى َيا َأِبي.. َلِكنَّ التَّ

والتلفاُز، اْلِكَتاُب،  ِمْنَها:   ¨t ]K� واْلـحمُد  كثيرة،  م  التَّعلُّ َمَصاِدَر  إنَّ  َأْوالِدي.  َيا  اْجِلَسا   : اْلَواِلُد 

حُف، واملجالُت. والصُّ

ِم. َعلُّ ا يا والِدي، ولهذا ُأنشىَء في َمْدرَسِتَنا َمْرَكز لـمصاِدِر الَتّ َطاِرق : حقَّ

ِم َهَذا ؟ َعلُّ َهاَلُة : ماَذا في َمْرَكِز َمَصاِدِر التَّ

ُروِس اْلـُمَبرَمَجِة، َوُكُتب، َوَمَجالت، َوَخَراِئُط، َوَأْجِهَزُة َطاِرق : ِفيِه ِتلَفاز َكِبير، وَشاَشاُت َعْرٍض للدُّ

َتْسِجيٍل ِلالْسِتَماِع.

. اْلَواِلُد : لْم َيُكْن َهَذا ِفي َأّياِمَنا َيا ُبَنيَّ

َهاَلُة : َوَنْحُن َيا َأِبي َلْيَس ِفي َمْدَرَسِتَنا ِمْثُل ذلَك اْلـَمْرَكِز.

َطاِرق : لقْد ُأْنِشَئ ِفي اْلَعاِم اْلـَماِضي فَقْط، وُهَو َتْطوير ِلـَمْكَتَبِة اْلـَمْدَرَسِة.

َدْت َمَصاِدُرbُ، َوَوَساِئُلُه ممّا رًا َكِبيرًا، َوَتَعدَّ ْعِليُم ِفي ِبالِدَنا اْلـَحِبيَبِة َتَطوُّ وَر التَّ ا َلَقْد َتطَّ اْلَواِلُد : َحقَّ

يسرُّ اإلنساَن ويبشُرbُ باخلير الكثيِر.

َوَأْثَناَء َشاِط،  َصٍة َوِفي ِحَصِص النَّ ِم ِفي ِحَصٍص ُمَخصَّ َعلُّ َطاِرق : إنََّنا َنْذَهُب إلى َمْرَكِز َمَصاِدِر التَّ

الُفْسَحِة لالْسِتَفاَدِة ِمْن ُكلِّ َما ِفيِه.

ًاْلَواِلُد : حّقا َيا َأْبَناِئي، إَنّ اْلِعْلَم ُهَو احلياُة، َوال ِقيمَة لإلْنَساِن ِبُدوِن اْلِعْلِم.
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َقاِش :       َأفهُم وُأَشارُك ِفي النِّ

١ ـ َأيَن َكاَن َيجِلُس طارق وُأْخُتُه َهاَلُة ؟
ْلَفاِز ؟ ٢ ـ َماَذا كاَنا ُيشاِهَداِن ِفي التِّ

٣ ـ ِلـماَذا ُيَشاِهَداِن َذلك ؟
٤ ـ َعمَّ اْسَتْفَسر الَواِلُد َحْوَل َذِلَك الـَمْوُضوِع ؟

٥ ـ َكْيَف َأَجاَبْت َهاَلُة َعْن ُسؤاِل َوالِدَها ؟
َدة، فَما ِهَي ؟ ِم َكِثيَرة َوُمَتَعدِّ َعلُّ ٦ ـ َمَصاِدُر التَّ

ِم ؟ َعلُّ ٧ ـ  َماَذا ِفي َمْرَكز َمَصاِدِر التَّ
٨ ـ ِاْعَتَرَضْت َهاَلُة؛ ِلـَماَذا ؟

ِم ِفي َمْدَرَسِة َطاِرٍق ؟ َعلُّ ٩ ـ َمَتى ُأْنِشَئ َمْرَكُز َمَصاِدِر التَّ
ِم ؟ َعلُّ ُب ِمْن َمْرَكِز َمَصاِدِر التَّ الَّ ١٠ ـ َكْيَف َيْسَتِفيُد الطُّ

١١ ـ َهْل ِفي َمْدَرسِتَك ِمْثُل َهَذا الـَمْرَكِز ؟
ِم ؟ َعلُّ ١٢ ـ َما الَِّذي َيِجُب َأْن ُتَراِعَيُه ِعْنَد َذَهاِبَك ِلـَمْرَكِز َمَصاِدِر التَّ

١٣ ـ اْلِعلُم َضروِرّي لإلْنَساِن ـ َما َسَبُب َذِلَك ؟
١٤ ـ َهْل َنكَتِفي ِبـَما ِفي الُكُتِب اْلـَمْدَرِسيِة ِمْن ِعْلٍم وَمْعرفٍة ؟ وِلـَماذا؟

Ô» ]—b?????? Óð√ÓÓ
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ُ ُ
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١ ـ َكِلمًة َحتْتوي َعَلى (اْل) اْلَقمريَِّة.
ِة. مسيَّ تِوي َعـــَلى (ال) الشَّ ٢ ـ َكِلمًة َحتْ

ا باْلَياِء. ٣ ـ َمّدً
ا ِباْلَواِو. ٤ ـ َمّدً

ا ِباألِلِف. ٥ ـ َمّدً

٦ ـ َتاًء َمْرُبوَطًة.

٧ ـ َتاًء َمْفُتوَحًة.
٨ ـ َتْنِويَن َفْتٍح.
. ٩ ـ َتْنِويَن َضمٍّ

١٠ ـ َتْنِويَن َكْسٍر.
ًة َمَع اْلَفْتِح. ١١ ـ َشدَّ

ًة َمَع اْلَكْسِر. ١٢ ـ َشدَّ

َأْخَتِبُر َنْفِسي وَأْسَتْخِرُج ِمَن اِحلَواِر َما يْأِتي: 

ْ
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َأْحـــَلى َيـــْوٍم  ِفــي اَأليَّـــاِم

ـََجْحـــَنا، ِفيـِه َفـِرْحــَنا ِفيـِه ن

ْد ـَح ُمَحــمَّ ـََجَحْت َسـارُة، َجنَ ن

ِباألْفــَراِح اْشـَتـــَغَل الُكــلُّ

ِبالعْلِم َنسـِيُر إَلى األْفَضـْل

َنْبِني َمْجـَد اْلَوَطِن اَألْجَمْل

 «أيام حلوة » «سنا لإلنتاج و التوزيع » بتصرف.

اِم َأقــَبـَل كالَفــْجِراْلـَبـــــسَّ

ـَْيــــَنـا َأْغَلـى اَألْحـَالِم َوَجـن

َنـَجَحـْت ريــُم، َوَكـَذا َماِجْد

فُهـــَنا َفــَرح، وُهَنـا َحــْفُل

ـًـا ِلْلـُمســَتْقَبـْل َنْرُســُم َدْرب

وُنــــزيِّـــــُنــُه ِبـــاَألْعــــَالِم

ْرُس األربعون: ??ÕUالدَّ Ó−? ]M�«

ْ
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ِحيِح:  ُز َوَأَضُع دَاِئَرًة َحْوَل اْلـَمْعَنى الصَّ  َأْسَتِمُع َوُأَميِّ

َأَتـى                       معنـاهـا                    َرَجـَع

َتَرْكَنا                     معنـاهـا                    َقَطـْفـَنا

ـًا   ُأْمِنَياٍت                   معنـاهـا                   َطـِريق

َشَرف                    معنـاهـا                   َشَجاَعة

َأْقـَبــَل

َجَنْيـَنا

ـًــا َدْرب

َمْجـــد

ُ ُُ ُ

ُ ُ
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ًال: أوَّ

 َماَذا َيْلَبُس اَألْطَفاُل ِفي اْلِعيِد؟

 َأْيَن َنْذَهُب ِعْنَدَما َنْشُعُر ِبَأِلٍم

 ِفي األْسَناِن؟

اِرِع؟ ْيِر ِفي الشَّ ُم َحَرَكَة السَّ َمْن ُيَنظِّ

ِفي  ْيِر  السَّ َحَرَكَة  ُم  ُيَنظِّ

اِرِع ُشْرِطيُّ اْلـُمُروِر. الشَّ

َنْذَهُب إَلى َطِبيِب اَألْسَناِن.

َيْلَبُس اَألْطَفاُل ِفي اْلِعيِد

اْلـَمـَالِبــــَس اْلـَجـِديـــَدَة.

ِحيِح : َؤاَل ِباْلـَجَواِب الصَّ َأِصُل السُّ

Ó√  Ó—  Ó‚ ©≤®  ÒÂU? ÓŽ .u? ÚI? ÓðÔ ÔÔ Ô
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َجِر . َيْأُكُل اْلِفيُل َأْوَراَق الشَّ

َثاِنًيا:

اِني ِمْن َأْرَكاِن اإلْسَالِم. ْكُن الثَّ َالُة ِهَي الرُّ الصَّ

ــَجــاِة . ِحــَزاُم اَألَمــــاِن َوســِيــَلة ِلــلــنَّ

ٍر. َْأْقَرُأ اْلِعَباَراِت ِبَصوٍت َواِضٍح َوُمَعبِّ

ُ ُ
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يقوم التلميذ والتلميذة بتعبئة البطاقة بخط اليد مبساعدة األهل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ْسِمي  ِا

. . . . . . . . . . . . . .  : ِميَالِدي  َمَكاُن 

َثاِلًثا:

ْهُر   السـَنُة ََّتاِريُخ ِميَالِدي   اْلَيْوُم   الشَّ

creo
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د إَلى اْلـَمْسِجِد. َالِة.             ٣-َذَهَب ُمَحمَّ د َواْسَتَعدَّ ِللصَّ َأ ُمَحمَّ ١-َتَوضَّ

د َأَذاَن اْلَعْصِر. د َصَالَة اْلَعْصِر ِفي اْلـَمْسِجِد. ٤-َسِمَع ُمَحمَّ ٢-َصلَّى ُمَحمَّ

َراِبًعا:

ُأَرتُِّب اْلـُجَمَل اآلِتَيَة:

ُ ُُ ُ
ُ ُُ ُ
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َخاِمًسا:

ا َيْأِتي ِفي ُجْمَلٍة : َأَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة مـِمَّ

اِرُعُ الشَّ

ِبيُب الطَّ

اْلـَجَمُل

creo
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َأْذَهُب إَلى اْلـَحِديَقِة َيْوَم.

ي َيـْوَم. َأُزوُر َجـدِّ

ًة َيـْوَم. َأْقَرُأ ِقـصَّ

ُم ُغـْرَفـِتي َيـْوَم. ُأَنظِّ

ُم اْلـَحاُسـوَب َيـْوَم. َأَتعلَّ

اَسِتي َيـْوَم. َأْرُسُم ِفي ُكرَّ

ي ِفي َتْنظيِف اْلـَمْنِزِل َيـْوَم. ُأَساِعُد ُأمِّ

 ينبه املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات إلى أهمية الوقت و تنظيمه و استغالله باملفيد.

َساِدًسا:
َماَذا ُيـْمِكُن َأْن َأْفَعَل ِخَالَل اُألْسُبوِع؟

َأِصُل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِباْلَيوِم اْلـُمَناِسِب.

ْلـَخِميِس ا

ـِْن اإلْثــَنــي

ـَالَثـــاِء الثُّ

ـــْبـِت لسَّ ا

اْلـُجـُمـَعـِة

َحــــــِد َأل ا

اَألْرِبــَعــاِء

creo




≤±≤

ِة: ُعْنَواُن اْلِقصَّ

ُمَؤلُِّفَها:

اِتَها: َأْسَماُء َبْعِض َشْخِصيَّ

ُن َما َأْعَجَبِني ِفيَها «َبْعَض اْلِعَباَراِت»: ُأَدوِّ

َساِبًعا:

ًة : َأْخَتاُر ِمْن َمْكَتَبِة اْلـَمْدَرَسِة ِقصَّ

ُل: َأْقـَرُأ َوُأَسجِّ &
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ُلَها: ُل ِنَهاَيًة ُأْخـَرى َلَها َوُأَسجِّ َأَتَخيَّ

َتاِبع َساِبًعا:

ـًنا ِفيَها: َأْرُسُم َحَدًثا ُمَعيَّ

creo
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